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RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII 

desfăşurate de I.S.U. „Avram Iancu”al judeţului Cluj  

pe anul 2017 

 

 

I. INTRODUCERE  

Acţiunile şi activităţile desfăşurate în anul 2017 au avut drept scop principal, creşterea 

siguranţei cetăţenilor, protecţia bunurilor materiale, respectarea legalităţii prin aplicarea măsurilor 

specifice de prevenire - gestionare a situaţiilor de urgenţă şi acordare a primului ajutor medical 

calificat. 

 Direcţiile principale de acţiune ale unităţii au vizat : 

- intervenţia operativă cu forţe şi mijloace în zona de competenţă a unităţii; 

- asigurarea măsurilor specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

- reducerea timpilor operativi de intervenţie prin deschiderea unor noi puncte de 

lucru; 

- menţinerea în stare de funcţionare a tehnicii de intervenţie; 

- pregătirea continuă a personalului unităţii; 

- menţinerea cooperării şi colaborării cu autorităţile locale şi cu partenerii străini. 

 

II. OBIECTIVE INSTITUŢIONALE 

a) respectarea prevederilor actelor normative şi a reglementărilor privind în domeniu; 

b) identificarea pericolelor de producere a situaţiilor de urgenţă la amplasamente cu risc de 

incendiu unde se desfăşoară activităţi ce prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate 

substanţe periculoase;  

c) conştientizarea şi creşterea rolului administraţiei publice locale în optimizarea capacităţii 

de autoprotecţie a comunităţii şi de răspuns în caz de urgenţă; 

d) crearea unei culturi a prevenirii prin cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri specifice şi a 

măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a comportamentului adoptat în cazul producerii lor; 

e) aprofundarea cunoştinţelor şi perfecţionarea deprinderilor întregului personal pentru a 

îndeplini în condiţii optime misiunile ce revin inspectoratului şi subunităţilor subordonate; 

f) menţinerea stării de operativitate şi condiţiilor necesare îndeplinirii misiunilor specifice; 

g) asigurarea permanentă a conducerii şi coordonării misiunilor ce revin inspectoratului şi 

subunităţilor; 

h) funcţionarea permanentă a tehnicii de luptă şi înoirea parcului: asigurarea drepturilor 

personalului; 
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III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 

Activitate complexă, diversificată şi cu impact asupra imaginii instituţiei, gestionarea 

situaţiilor de urgenţă este centrul activităţii noastre şi i-am acordat o atenţie deosebită. Astfel, în 

perioada analizată, situaţia se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 
INTERVENŢII Anul 2016 Anul 2017 Trend (%) 

1.  

Intervenţii efective I.S.U. 18.676 18.035 - 3,43% 

 intervenţii pentru situaţii de urgenţă 4.822 4.788 - 0,71% 

 intervenţii S.M.U.R.D. 13.854 13.247 - 4,38% 

2. 2 
Solicitări fără intervenţie (întors din drum, 

deplasări fără intervenţie, alarme false) 

345 587 70,14% 

3. 3 Intervenţii S.V.S.U. / S.P.S.U. 28 80 185,71% 

       TOTAL SOLICITĂRI pentru intervenţie 19.049 18.702 - 1,82% 

 

Intervenţiile efective în care forţele şi mijloacele inspectoratului au fost angrenate se 

distribuie pe tipuri, astfel: 

Nr. 

crt. 
Tipul intervenţiei Anul 2016 Anul 2017 Trend (%) 

1.  

Ajutor medical de urgenţă: 13.039 12.434 -4,64% 

 afecţiuni medicale diverse 6.334 6.545 3,33% 

  traumatisme 2.812 2.494 -11,31% 

 afecţiuni cardiace 1.113 1.170 5,12% 

 transport interclinic medicalizat 819 495 -39,56% 

 prim-ajutor la accidente rutiere/feroviare 641 572 -10,76% 

  intoxicaţii 908 693 -23,68% 

 intervenţíi la stop cardio-respirator  253 350 38,34% 

 arsuri 57 28 -50,88% 

 intervenţii la persoane găsite decedate 102 87 -14,71% 

2.  Descarcerare 303 303 0 % 

3.  Incendii 606 700 15,51% 

4.  Incendii de vegetaţie şi altele 116 529 356,03% 

5.  

Asistenţa persoanelor : 563 571 1,42% 

 degajări de persoane 84 93 10,71% 

 cu intenţia de a se arunca în gol 11 5 -54,55% 
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Nr. 

crt. 
Tipul intervenţiei Anul 2016 Anul 2017 Trend (%) 

 rămase blocate 150 166 10,67% 

 persoane căzute în locuri publice 318 307 -3,46% 

6.  

Acţiuni pentru protecţia comunităţilor  2.365 1.767 -25,29% 

 salvări de animale 58 72 24,14% 

 protecţia mediului 7 5 -28,57% 

 alte intervenţii (degajări de elemente de 

construcţie, ţigle, tencuială,ornamente, 

ţurţuri, arbori, transport apă potabilă, 

supravegherea zonei de producere 

probabilă a unei situaţii de urgenţă în 

caz de incendiu, accident rutier etc.) 

172 295 71,51% 

 activităţi de recunoaștere în teren 2.049 1.281 -37,48% 

 exerciţii organizate la nivelul zonei de 

competenţă 

79 117 48,10% 

7.  

Alte situaţii de urgenţă  1.684 1.728 2,61% 

 inundaţii 447 63 -85,91% 

 fenomene meteorologice periculoase 13 236 1715,38% 

 alunecări de teren 0 2  

 evenimente publice de amploare 453 511 12,80% 

 misiuni de asanare şi distrugere de 

muniţie rămasă neexplodată 

70 96 37,14% 

 intervenţii ale echipajului de scafandri 1 5 400,00% 

 alte intervenţii 700 815 2,61% 

 

8.  Intervenţii în cooperare cu S.V.S.U. şi S.P.S.U. 155 169 9,03% 

9.  Intervenţii în alte judeţe 106 118 11,32% 

 

10.  Persoane asistate de echipaje SMURD 
14.221 13.488 -5,15% 

 

11.  
Victime în alte intervenţii 

decât SMURD 

Decedaţi 72 82 13,89% 

      Răniţi 123 86 -30,08% 

 

Situaţia intervenţiilor pe subunităţi, respectiv gărzi de intervenţie este următoarea: 
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Nr. 

crt. 
Subunitatea (garda de intervenţie) Anul 2016 Anul 2017 Trend (%) 

1.  

Detaşamentul 1 de Pompieri Cluj-Napoca 
6.323 5.607 

 

-11,32% 

 

 intervenţii efective în situaţii de 

urgenţă 

1.544 1.698 9,97% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 4.635 3.848 -16,98% 

 solicitări fără intervenţie 144 61 -57,64% 

2.  

Detaşamentul 2 de Pompieri Cluj-Napoca 
3.903 4.981 27,62% 

 

Garda nr. 1 de intervenţie Colina 
2.293 1.994 

 

-13,04% 

 

 intervenţii efective în situaţii de 

urgenţă 

781 627 -19,72% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 1.478 1.319 -10,76% 

 solicitări fără intervenţie 34 48 41,18% 

Garda nr. 2 de intervenţie Gilău 
1.494 1.076 

 

-27,98% 

 

 intervenţii efective în situaţii de 

urgenţă 

149 136 -8,72% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 1.332 939 -29,50% 

 solicitări fără intervenţie 13 1 -92,31% 

Punctul de lucru Florești 
116 1.911 

 

1547,41% 

 

 intervenţii efective în situaţii de 

urgenţă 

9 213 2266,67% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 104 1.692 1526,92% 

 solicitări fără intervenţie 3 6 100,00% 

3.  

Detaşamentul de Pompieri Dej 
3.587 3.085 -13,99% 

 

Garda de intervenţie Dej 
2.138 1.916 

 

-10,38% 

 

 intervenţii efective în situaţii de 

urgenţă 

760 730 -3,95% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 1.361 1.144 -15,94% 
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Nr. 

crt. 
Subunitatea (garda de intervenţie) Anul 2016 Anul 2017 Trend (%) 

 solicitări fără intervenţie 17 42 147,06% 

Punctul de lucru Mociu 
1.449 1.169 

 

-19,32% 

 

 intervenţii efective în situaţii de 

urgenţă 

150 189 26,00% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 1.286 980 -23,79% 

 solicitări fără intervenţie 13 0 -100,00% 

4.  

Detaşamentul de Pompieri Turda 
3.052 2.293 -24,87% 

 

Garda nr. 1 de intervenţie Turda 
2.362 1.701 

 

-27,98% 

 

 intervenţii efective în situaţii de 

urgenţă 

713 624 -12,48% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 1.580 1.042 -34,05% 

 solicitări fără intervenţie 69 35 -49,28% 

Garda nr. 2 de intervenţie Băişoara 
690 592 

 

-14,20% 

 

 intervenţii efective în situaţii de 

urgenţă 

70 39 -44,29% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 602 552 -8,31% 

 solicitări fără intervenţie 18 1 -94,44% 

5.  

Detaşamentul de Pompieri Huedin 2.156 2.327 
7,93% 

 

Garda nr. 1 de intervenţie Huedin 1.261 1.316 4,36% 

 intervenţii efective în situaţii de 

urgenţă 

512 409 -20,12% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 725 859 18,48% 

 solicitări fără intervenţie 24 48 100,00% 

Garda nr. 2 de intervenţie Aghireşu 
895 1.011 

 

12,96% 

 

 intervenţii efective în situaţii de 

urgenţă 

134 123 -8,21% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 751 872 16,11% 
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Nr. 

crt. 
Subunitatea (garda de intervenţie) Anul 2016 Anul 2017 Trend (%) 

 solicitări fără intervenţie 10 16 60,00% 

 

Solicitările pentru intervenţie, atât cele primite prin intermediul Sistemului Naţional Unic 

pentru Apeluri de Urgenţă - 112, cât și cele planificate, gestionate de forţele şi mijloacele 

inspectoratului sunt centralizate în tabelul următor: 

 

Nr. 

crt. 
Perioada 

2016 2017 

Solicitări 

pentru 

intervenţie 

Intervenţii 

efective 

Solicitări 

fără 

intervenţie 

Solicitări 

pentru 

intervenţie 

Intervenţii 

efective 

Solicitări 

fără 

intervenţie 

1.  Ianuarie 1.342 1.313 29 1.847 1.668 179 

2.  Februarie  1.218 1.191 27 1.631 1.422 209 

3.  Martie  1.693 1.669 24 1.735 1.714 21 

4.  Aprilie 1.741 1.717 24 1.298 1.285 13 

5.  Mai 1.621 1.586 35 1.069 1.056 13 

6.  Iunie 1.635 1.611 24 1.512 1.493 19 

7.  Iulie 1.686 1.657 29 1.502 1.496 6 

8.  August 1.870 1.840 30 1.790 1.748 42 

9.  Septembrie 1.401 1.383 18 1.685 1.666 19 

10.  Octombrie 1.467 1.429 38 1.556 1.527 29 

11.  Noiembrie 1.609 1.582 27 1.489 1.469 20 

12.  Decembrie 1.738 1.698 40 1.508 1.491 17 

TOTAL  
19.021 18.676 345 18.622 

 

18.035 587 

 

Mediile anuale a intervenţiilor efective/gardă de intervenţie/zi, prezentate în tabelul 

următor, reflectă încă o dată intensificarea activităţii desfăşurate: 

Nr. 

crt. 
Garda de intervenţie 

Intervenţii efective 
Media intervenţiilor 

efective/zi 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2016 Anul 2017 

1.  Garda de intervenţie Cluj-Napoca 
6.179 5.546 

 

16,88 15,19 

2.  Garda nr. 1 de intervenţie Colina 2.259 1.946 6,19 5,33 
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3.  Garda nr. 2 de intervenţie Gilău 
1.481 1.075 

 

4,06 2,94 

4.  Punctul de lucru Florești 
113 1.905 

 

0,31 5,21 

5.  Garda de intervenţie Dej 
2.121 1.874 

 

5,81 5,13 

6.  Punctul de lucru Mociu 
1.436 1.169 

 

3,93 3,20 

7.  Garda nr. 1 de intervenţie Turda 
2.293 1.666 

 

6,28 4,56 

8.  Garda nr. 2 de intervenţie Băişoara 
672 591 

 

1,84 1,61 

9.  Garda nr. 1 de intervenţie Huedin 
1.237 1.268 

 

3,39 3,47 

10.  Garda nr. 2 de intervenţie Aghireşu 
885 995 

 

2,42 2,72 

INSPECTORAT  18.676 18.035 51,03 49,36 

 

Situaţia comparativă a intervenţiilor desfășurate în cazul incendiilor și incendiilor de 

vegetaţie uscată, în mediul urban, respectiv rural, se prezintă astfel: 

Incendii 2016 2017 Trend (%) 

Forţe I.S.U. 505 618 22,38% 

Mediu urban 322 360 11,80% 

Mediu rural  183 258 40,98% 

Forţe I.S.U. + S.V.S.U./S.P.S.U. 101 82 -18,81% 

Mediu urban 19 22 15,79% 

Mediu rural  82 60 -26,83% 

Forţe S.V.S.U./S.P.S.U. 5 8 60,00% 

Mediu urban - - - 

Mediu rural  5 8 60,00% 

TOTAL  611 708 
15,88% 
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Incendii de vegetaţie uscată 2016 2017 Trend (%) 

Forţe I.S.U. 104 465 347,12% 

Mediu urban 71 216 204,23% 

Mediu rural  33 249 654,55% 

Forţe I.S.U.+S.V.S.U./S.P.S.U. 12 64 
433,33% 

 

Mediu urban 2 7 250,00% 

Mediu rural  10 57 470,00% 

Forţe S.V.S.U./S.P.S.U. 9 65 622,22% 

Mediu urban - 3 - 

Mediu rural  9 62 588,89% 

TOTAL  125 594 375,20 

 

Distribuţia intervenţiilor efective raportată la suprafaţa raionului de intervenţie, numărul de 

locuitori şi personalul operativ se prezintă astfel: 

RAION DE INTERVENŢIE  

INTERVENŢII EFECTIVE 
Personal 

operativ 

încadrat 
TOTAL  

raportate la 

100.000 

loc. 

raportate la 

1.000 km
2
 

% 

Detaşamentul 1 de pompieri Cluj-

Napoca 

Garda de intervenţie Cluj-

Napoca 

5.546 1965,22 4784,33 30,75% 127 

Detaşamentul 2 de pompieri Cluj-

Napoca 

Garda nr. 1 de intervenţie Colina 

Garda nr. 2 de intervenţie Gilău 

Punctul de lucru Florești 

4.926 3301,08 6121,25 27,31% 107 

Detaşamentul de pompieri Dej 

Garda de intervenţie Dej 

Punctul de lucru Mociu 

3.043 2385,10 1594,32 16,87% 130 

Detaşamentul de pompieri Turda 

Garda nr. 1 de intervenţie Turda 

Garda nr. 2 de intervenţie 

Băişoara 

2.257 1649,41 1437,39 12,51% 129 
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Detaşamentul de pompieri Huedin  

Garda nr. 1 de intervenţie Huedin 

Garda nr. 2 de intervenţie 

Aghireşu 

2.263 4641,67 1252,13 12,55% 124 

Reședinţă      95 

ZONA DE COMPETENȚĂ 18.035 2509,63 2702,12 100,00% 712
1
 

 

În ceea ce priveşte timpul mediu de deplasare la intervenţii se înregistrează valori mai mici 

în acest an, aşa cum se poate vedea şi în tabelul următor:   

Indicator  
INTERVENŢII SMURD INCENDII 

2016 2017 2016 2017 

Timp mediu de deplasare  14:14 14:21 13:59 12:47 

Durata intervenţiilor 56:13 56:44 75:46 78:15 

 

Situaţia intervenţiilor efectuate de ambulanţa de neonatologie, se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 
Perioada (luna) 

Intervenţii 

efective 

Intervenţii 

efectuate în 

regiune
2
 

Intervenţii 

efectuate cf. cu 

adresa D.S.U. nr. 

4618383/2015
3
  

Kilometri 

efectuaţi 

Consum 

carburant 

(litri) 

1.  Ianuarie 26 24 24 2432 328 

2.  Februarie  28 25 26 2304 302 

3.  Martie  16 14 14 2977 547 

4.  Aprilie 12 10 11 1418 188 

5.  Mai 15 14 12 1688 274 

6.  Iunie 15 13 12 2643 314 

7.  Iulie 27 26 27 1606 232 

8.  August 27 26 24 2825 379 

9.  Septembrie 26 25 25 1473 143 

10.  Octombrie 14 13 13 2118 325 

11.  Noiembrie 23 21 20 2681 350 

12.  Decembrie 26 23 24 1955 273 

TOTAL 255 233 232 26.120 3.655 

 

                                                      
1
 situaţie numerică valabilă la 31.12.2017 

2 Intervențiile echipajelor TIM-NN efectuate în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Maramureș, Satu Mare, Sălaj  
3
 Intervențiile echipajelor TIM-NN efectuate în județele Cluj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Alba 
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Nr. 

crt. 
Locul intervenţiei 

Intervenţii 

efectuate 

Kilometri 

efectuaţi 

Consum 

carburant 

(litri) 

1.  
În judeţul Cluj 

= 178 

în mun. Cluj-Napoca 153 5319 1028 

în afara mun. Cluj-Napoca 25 1216 146 

2.  

În afara 

judeţului Cluj 

= 76 

în judeţul Alba 21 4422 531 

în judeţul Bistriţa-Năsăud 30 7936 952 

în judeţul Maramureş 4 1372 164 

în judeţul Satu Mare 2 644 77 

în judeţul Sălaj 18 3724 467 

în judeţul Sibiu 1 340 41 

3. 
În afara ţării 

= 1 
Germania 1 3147 269 

      TOTAL 255 26.120 3.655 

 

Comparativ cu anul 2016, situaţia se prezintă astfel: 

PERIOADA 
Numărul de 

intervenţii efective 

Numărul kilometrilor 

efectuaţi 
Consum de carburant 

2016 199 21.978 3.028 

2017 255 26.120 3.655 

TREND 28,14% 18,84% 20,70% 

 

Activitatea în dispeceratul comun ISU - SAJ a dovedit şi în acest an că reprezintă este un 

real câştig în gestionarea cazurilor primite.  

Statistic, situaţia cazurilor rezolvate prin dispeceratul integrat în anul 2017 se prezintă 

astfel: 

Nr. 

crt. 
Tipul intervenţiei Total Cine le-a executat/pondere 

1. Cazuri medicale 131.677 

S.A.J.  109.178 82,91 % 

Servicii private de ambulanţă   9.252 7,02 % 

S.M.U.R.D.  13.247 10,06 % 

2. 
Intervenţii la alte 

situaţii de urgenţă 
4.868 

Subunităţile de interventie I.S.U. 4.788     98,36% 

S.V.S.U./S.P.S.U. 80     1,64% 

TOTAL                                                          136.545 
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În funcţie de perioada şi locul în care s-au desfăşurat, intervenţiile efective sunt distribuite 

după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Perioada 

Intervenţii efective desfășurate în  

mediu urban 

Intervenţii efective desfășurate în  

mediu rural 

2016 2017 Trend (%) 2016 2017 Trend (%) 

1.  Ianuarie 695 831 19,57% 618 837 35,44% 

2.  Februarie  629 719 14,31% 562 703 25,09% 

3.  Martie  905 810 -10,50% 764 904 18,32% 

4.  Aprilie 916 567 -38,10% 801 718 -10,36% 

5.  Mai 848 506 -40,33% 738 550 -25,47% 

6.  Iunie 872 676 -22,48% 739 817 10,55% 

7.  Iulie 832 675 -18,87% 825 821 -0,48% 

8.  August 1.054 992 -5,88% 786 756 -3,82% 

9.  Septembrie 765 891 16,47% 618 775 25,40% 

10.  Octombrie 787 769 -2,29% 642 758 18,07% 

11.  Noiembrie 752 729 -3,06% 830 740 -10,84% 

12.  Decembrie 760 782 2,89% 938 709 -24,41% 

TOTAL  9.815 8.947 

 

-8,84% 

 

8.861 9.088 

 

2,56% 

 

Nr.c

rt. 
U.A.T. 

Intervenţii efective 2016 Intervenţii efective 2017 

SMURD SU TOTAL SMURD SU TOTAL 

1.  Judeţul Cluj 

Cluj-Napoca 5.015 1.800 6.815 4.460 1.877 6.337 

Dej 615 343 958 522 384 906 

Turda 1.069 405 1.474 723 382 1.105 

Câmpia Turzii 46 90 136 33 71 104 

Gherla 52 70 122 47 58 105 

Huedin 147 91 238 178 125 303 

Localităţi 6.827 2.000 8.827 7.193 1.864 9.057 

2.  Judeţul Alba 17 2 19 23 4 27 

3.  Judeţul Sălaj 31 20 51 24 22 46 

4.  Alte judeţe: BH, BN, MM, SB, SM 35 1 36 44 1 45 

TOTAL 13.854 4.822 18.676 13.247 4.788 18.035 

 

Activitatea de monitorizare a situaţiilor de urgenţă şi dispecerat s-a desfăşurat în 
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conformitate cu prevederile legale, având la bază multitudinea de informaţii, activităţi şi misiuni, 

coordonate şi transmise prin dispeceratul unităţii. 

 

Statistic situaţia se prezintă astfel : 

Nr. 

crt. 
Tipul  Numărul  Obs. 

1. 

Avertizări hidro-meteorologice transmise prin 

SMS, fax şi postate pe site-ul unităţii. 413 

358 cod galben  

54 cod portocaliu 

1 cod roşu  

2. 

Monitorizare  evenimente, din care :   

 transporturi de deşeuri periculoase şi 

transporturi speciale 

6.721 

 5.839 transporturi de 

deşeuri periculoase  

 882 transporturi speciale 

 

 manifestări publice cu afluenţă de public 410  

 alte acţiuni 80  

 

Acţiunile de intervenţie desfăşurate au la bază multe activităţi de planificare, coordonare şi 

conducere, în principal acestea constând în: 

 efectuarea unui număr de 1281 de recunoaşteri în obiective şi localităţi din raioanele de 

intervenţie ale subunităţilor, în urma acestora fiind reactualizate sau întocmite 11 de planuri 

operative de intervenţie şi 41 de fişe operative; 

 analiza intervenţiilor complexe, atât din punct de vedere al modului de desfăşurare cât şi a 

urmărilor acestora, a constituit baza rapoartelor de evaluare, care au fost întocmite şi 

înaintate la I.G.S.U., în conformitate cu O.I.G. nr. 1146/2008. În acest sens menţionăm 

raportul de evaluare întocmit în urma intervenţiei pentru stingerea incendiului produs în 

data de 22.11.2017 la un atelier de producţie instrumente muzicale şi echipamente audio, 

pe str. Berăriei, nr. 6 din municipiul Cluj-Napoca, la care au participat echipaje din cadrul 

Detaşamentului 1 şi 2 de Pompieri Cluj-Napoca în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă al municipiului Cluj-Napoca şi Comitetul Local pentru Situaţii de 

Urgenţă al municipiului Cluj-Napoca; 

 constituirea comisiilor de cercetare şi stabilire a cauzelor de incendiu, deplasarea la locul 

producerii evenimentului şi întocmirea rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică privind 

cauza şi împrejurările producerii acestora, conform O.I.G. nr. 786 din 20.08.2010 pentru 

aprobarea metodologiei de cercetare şi stabilire a cauzelor probabile de incendiu; astfel în 

acest an au fost întocmite un număr de 2 rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică în urma 
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producerii unor incendii în zona de competenţă, respectiv în urma incendiului produs în 

data de 04.07.2017 la o hală de producţie din municipiul Dej, respectiv în urma incendiului 

produs în data de 22.11.2017 la un atelier de producţie instrumente muzicale şi componente 

audio din municipiul Cluj-Napoca; la alte intervenţii a participat grupa operativă a 

inspectoratului în vederea stabilirii cauzei şi a împrejurărilor în care s-a produs 

evenimentul; 

  au fost reactualizate Planul roşu de intervenţie; Planul operaţional de intervenţie în caz de 

accident de aviaţie civilă şi Procedura privind intervenţia comună în situaţii de urgenţă în 

cazul producerii unui accident de aviaţie civilă, Planul de Analiză şi Acoperire a 

Riscurilor, Concepţia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea şi 

desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă, Planul comun de intervenţie cu 

I.S.U. Sălaj şi „Harta cu organizarea intervenţiei în zona de competenţă”;  

 au fost elaborate Concepţia de acţiune a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Avram 

Iancu” al Judeţului Cluj pentru intervenţia la podurile de cale ferată din zona de 

competenţă în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi Concepţia de răspuns post seism 

a Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă “Avram Iancu” al Judeţului Cluj; 

 au fost înaintate propuneri la I.G.S.U. pentru înfiinţarea unor noi puncte de lucru la nivelul 

zonei de competenţă în vederea reducerii timpului de răspuns; 

 pe linia pregătirii continue a personalului, s-a participat la sesiunile de pregătire continuă, 

activitatea fiind completată prin parcurgerea studiului individual, conform planurilor de 

pregătire aprobate pentru anul 2017; 

 menţinerea legăturilor cu I.G.S.U. şi inspectoratele limitrofe, pe linia organizării misiunilor 

la misiuni şi participarea la misiuni în zona de competenţă a altor inspectorate; 

 participarea la un număr de 511 misiuni de asigurare a măsurilor de prevenire a incendiilor 

şi de asistenţă medicală de urgenţă cu ocazia unor manifestări publice de amploare, în care 

au fost în care au fost angrenate 2420 cadre din care 159 de ofiţeri, 3 maiştrii militari, 2258 

subofiţeri, 4 personal civil, 159 de autospeciale de stingere, 6 autospeciale de intervenţie şi 

salvare de la înălţime, 188 de ambulanţe, 14 autospecialele de descarcerare, 41 maşini 

medic de urgenţă, 4 A.T.P.V.M., 1 A.I.A.C.C.; 4 P.M.A., 4 A.C.I., 353 alte utilaje şi 

mijloace de intervenţie;  

              Dintre acestea cele mai importante au fost: 

o festivalul Electric Castle 2017, desfăşurat în perioada 12.07 - 16.07. 2017, 

în localitatea Bonţida, în care au fost angrenate forţe şi mijloace aparţinând 

tuturor structurilor inspectoratului totalizând 18 ofiţeri, 150 subofiţeri, 1 

autospecială de stingere, 2 ambulanţe de tip C1, 1 A.T.P.V.M., două posturi 

medicale avansate şi 2 alte utilaje; 
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o misiunea de asigurare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, 

asigurarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească şi evacuare în 

situaţii de urgenţă la Festivalul Untold 2017, desfăşurat în perioada 03.08 -

07.08.2017, în care zilnic inspectoratul a participat cu 2 autospeciale de 

stingere şi descarcerare, o autospeciala de intervenţie la accidente colective 

şi calamităţi, o autospecială de transport victime multiple, o ambulanţă de tip 

C1, două ambulanţe de tip B2, două maşini medic de urgenţă, un post 

medical avansat de categoria a II-a, patru corturi de prim-ajutor, un ASERV, 

un A.P.C.M., 18 ofiţeri, 125 subofiţeri, 15 medici, 2 asistenţi, 20 paramedici 

voluntari; la misiune au participat din cadrul I.S.U. MUREŞ, o autospecială 

de intervenţie la accidente colective şi calamităţi, o autospecială de transport 

victime multiple, un punct de comandă mobil cu un ofiţer şi patru subofiţeri, 

din cadrul I.S.U. BISTRIŢA-NĂSĂUD, o ambulanţă de tip B2 cu 2 

subofiţeri paramedici iar din cadrul I.S.U. BIHOR, o ambulanţă de tip B2, o 

autospecială CBRN cu 5 subofiţeri; pe parcursul festivalului fiind asistate 

1716 persoane, dintre care pentru 219 au fost întocmite Fişe medicale de 

urgenţă prespitalicească, 44 de persoane au fost transportate la spital. 

o misiunile din perioada 13.08 - 15.08.2017, pentru asigurarea măsurilor de 

prevenire şi stingere a incendiilor, asigurarea asistenţei medicale de urgenţă 

prespitalicească şi evacuare în situaţii de urgenţă la Sărbătoarea Sfintei 

Maria şi Hramul Mănăstirii Nicula, desfăşurată în localitatea Nicula, 

comuna Fizeşul Gherlii - au participat echipaje şi personal din cadrul 

Detaşamentului de Pompieri Dej şi Detaşamentului 1 de Pompieri Cluj-

Napoca, cu o medie zilnică de 1 ofiţer, 11 subofiţeri, 1 medic,  2 paramedici, 

iar ca şi mijloace de intervenţie 1 autospecială A 9000, 1 ambulanţă B2, 1 

ASERV, 1 ACI, 1 AMOP, 1 PMA cat. I - a; 

o manifestările sportive cu caracter internaţional şi/sau cu grad de risc ridicat, 

desfăşurate în Sala Polivalentă cum ar fi Campionatul European de 

Gimnastică sau meciurile echipei naţionale de fotbal desfăşurate  pe 

stadioanele Cluj Arena şi Dr. Constantin Rădulescu;  

o competiţia Transilvania Rally 2017, desfăşurată în perioada 04.05 - 

06.05.2017, în care au fost mobilizate forţe şi mijloace aparţinând tuturor 

structurilor inspectoratului totalizând 3 ofiţeri, 59 subofiţeri, 7 autospeciale 

de stins cu apă şi spumă, 5 autospeciale de descarcerare, 1 ambulanţă de tip 

C1, 5 ambulanţe de tip B2 şi 6 alte utilaje; 
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o concertele artiştilor “Sting”, “ŞTEFAN Bănică Junior”, evenimentele 

artistice WE LOVE RETRO şi DISKOTECA 80 desfăşurate în Sala 

Polivalentă din municipiul Cluj-Napoca sau concertul “Depeche Mode” 

desfăşurat pe Stadionul Cluj Arena 

 întocmirea, planificarea şi raportarea la I.G.S.U. a propunerilor privind exerciţiile organizate 

la nivelul zonei de competenţă şi al raioanelor de intervenţie, pentru anul 2018 şi de perspectivă 

pentru anul 2019, precum şi cele organizate în comun cu structuri cu care inspectoratul are 

întocmite planuri de intervenţie sau cooperare; 

 pregătirea, organizarea şi desfăşurarea unui număr de 117 de exerciţii interne, 112 la nivelul 

raionului de intervenţie, şi 5 la nivelul zonei de competenţă, în care au fost angrenate instituţii şi 

structuri care asigură funcţii de sprijin sau cu care se cooperează în baza unor planuri de cooperare 

sau de intervenţie; 

 participarea la exerciţiul Seism 2017 în perioada 26.10 - 27.10.2017, activitate în care 

inspectoratul a fost angrenat cu personal din cadrul Centrului Operaţional Judeţean; 

 participarea în comandamentele operaţionale, constituite cu ocazia desfăşurării unor 

manifestări publice sau de comemorare a unor evenimente în municipiul Cluj-Napoca şi alte 

localităţi din judeţul Cluj sau cu ocazia alegerilor locale parţiale din luna noiembrie; 

 rezolvarea petiţiilor şi sesizărilor persoanelor fizice şi juridice cu privire la urmările 

situaţiilor de urgenţă produse în zona de competenţă (incendii, inundaţii, accidente rutiere, 

manifestarea unor fenomene meteo periculoase, etc.) şi transmiterea datelor şi informaţiilor 

solicitate, în conformitate cu prevederile legale şi în timpii operativi stabiliţi;  

 monitorizarea transporturilor speciale şi a transporturilor de deşeuri periculoase precum şi a 

misiunilor la care s-a asigurat participarea cu forţe şi mijloace din subunităţi, astfel în anul 2017 au 

fost monitorizate un număr de 6721 transporturi din care 5839 transporturi de deşeuri periculoase 

şi 882 transporturi speciale, 80 de acţiuni ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, 

precum şi 410 manifestări publice; 

  aplicarea procedurii de avizare pentru 136 planuri de intervenţie întocmite de instituţii şi 

operatori economici în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, dintre acestea 55 de 

planuri au fost avizate, 79 neavizate şi 2 respinse; 

 elaborarea unui număr de 45 de planuri de acţiune şi planuri de măsuri, cu ocazia vizitelor 

unor înalţi demnitari sau cu ocazia desfăşurării unor manifestări publice în judeţul Cluj; 

 întocmirea documentelor referitoare la organizarea şi executarea serviciului de  permanenţă;  

 efectuarea instructajului privind securitatea şi sănătatea în muncă, actualizarea documentelor 

şi întocmirea situaţiilor privind majorările salariale pentru activităţile desfăşurată în zilelele de 

repaus şi sărbători legale, sporul de condiţii determinate de acţiunea câmpurilor electromagnetice 

de radiofrecvenţa produsă de emiţătoarele pentru comunicaţii,  sporul de noapte şi norma de hrană; 
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 pregătirea în vederea introducerii în intervenţie începând cu data 30.08.2017 a celor două 

motociclete SMURD, la Detaşamentul 1 şi 2 de Pompieri Cluj-Napoca, prin care nivelul capacităţii 

operaţionale şi eficienţa unor intervenţii de prim-ajutor calificat a crescut.  

 

2.1.2. ACTIVITATEA SECRETARIATULUI TEHNIC PERMANENT AL 

COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ. 

  S-au desfăşurat numeroase activităţi, prin care s-a asigurat fluxul informaţional-decizional 

necesar gestionării situaţiilor de urgenţă, fiind permanent în legătură cu Comitetele Locale pentru 

Situaţii de Urgenţă şi celelalte instituţii din componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă. 

În cursul anului 2017 au avut loc 15 reuniuni, din care 2 ordinare şi 13 extraordinare, 

problematica generală analizată în cadrul acestora vizând: analiza capabilităţilor de intervenţie în 

situaţii de urgenţă, pagubele produse la nivelul judeţului Cluj de către fenomenele 

hidrometeorologice periculoase, analiza gradului de afectare ale unor obiective de infrastructură 

locală şi judeţeană cu risc asupra siguranţei rutiere în zonele respective, evaluarea stadiului de 

pregǎtire pentru sezonul rece. 

În urma acestor reuniuni, în funcţie de tematica dezbătută, au fost emise 21 Hotărâri ale 

Preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj. 

 Totodată, în cursul anului 2017 au avut loc o serie de videoconferinţe urmare a unor situaţii 

hidrometeorologice deosebite, specifice anumitor perioade ale anului, cu posibile perturbări asupra 

activităţilor economice şi sociale, sănătăţii populaţiei şi animalelor, stării bunurilor materiale. 

Măsurile dispuse şi acţiunile desfăşurate au vizat prevenirea inundaţiilor, înlăturarea 

efectelor generate de temperaturile ridicate sau cele specifice sezonului rece. 

Pe parcursul anului 2017, structura Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a 

suferit o serie de modificări, determinate de schimbările produse la nivelul conducerii unor 

instituţii din componenţă, ceea ce a dus şi la modificări în ceea ce priveşte componenţa grupurilor 

de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

În ceea ce priveşte efectele fenomenelor meteorologice periculoase manifestate la nivelul 

judeţului Cluj în anul 2017, au rezultat pagube destul de însemnate, fiind constituite comisii de 

evaluare formate din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, ai Consiliului Judeţean 

Cluj, ai Inspectoratului Judeţean în Construcţii, ai Sistemului de Gospodărie a Apelor, ai Direcţiei 

pentru Agricultură a Judeţului Cluj şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” 

al judeţului Cluj, care s-au deplasat în localităţile afectate, unde împreună cu reprezentanţi ai 

administraţiei publice locale, au constatat pagubele produse, întocmind note de constatare pentru 

fiecare unitate administrativ-teritorială în parte. 

 În vederea prevenirii inundaţiilor şi diminuării efectelor acestora în perioada 27.03 – 



EVALUAREA ACTIVITĂŢII ISUJ CLUJ - 2017 

17/60 

28.04.2017, a fost verificat modul în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi 

întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari.  

În acest sens a fost emis ordinul prefectului prin care comisia formată din reprezentanţi ai 

ABA Someş Tisa, S.G.A. Cluj, ABA Mureş, SGA Alba, SH Arieş, SGA Bihor, ai G.N.M. Cluj şi 

ai I.S.U. CLUJ s-a deplasat la nivelul a 48 de unităţi administrativ-teritoriale (27 unităţi 

administrativ teritoriale în bazinul hidrografic Somes-Tisa, 15 în bazinul hidrografic Mureş şi 6 în 

bazinul hidrografic Crişuri fiind verificate un număr de 107 cursuri de apă, respectiv 54 în B.H. 

Someş, 36 în B.H. Mureş şi 17 în B.H. Crişuri. 

 Au fost întocmite note de constatare privind starea de salubrizare a cursurilor de apă, zone 

critice, poduri, podeţe, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte. De asemenea 

comisia a stabilit măsuri şi termene de execuţie, pentru fiecare neregulă constatată, urmărindu-se 

prin acestea igienizarea cursurilor de apă şi desfiinţarea depozitelor ilegale de deşeuri de pe 

malurile acestora, la finalul acţiunii de verificare fiind întocmit un raport final în care au fost 

semnalate toate constatările şi măsurile dispuse. 

Activitatea de înştiinţare a membrilor C.J.S.U., a C.L.S.U. a vizat transmiterea unui număr 

de 413 avertizări hidro-meteorologice (vânt, precipitaţii abundente, inundaţii, descărcări electrice, 

grindină, depăşirea pragului critic al indicelui de disconfort temperatură-umezeală, răcire, ceaţă, 

polei) din acestea 358 tip COD GALBEN, 54 avertizări de tip COD PORTOCALIU şi o avertizare 

tip COD ROŞU. 

Mesajele au fost transmise în principal sub formă de sms, pe telefoanele mobile ale 

primarilor, viceprimarilor şi secretarilor de primării, şefilor serviciilor voluntare pentru situaţii de 

urgenţă şi conducătorilor celorlalte instituţii, în scris, prin fax şi postate şi pe site-ul 

inspectoratului.  

Pe linia eleborării unor documente operative, în anul 2017 a fost elaborat Planul judeţean de 

asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă 

pentru anul 2017, iar prin Hotărârea nr. 16/25.10.2017 a C.J.S.U. Cluj s-a aprobat Planurile 

specifice de intervenţie pentru sezonul rece 2017-2018 ale structurilor cu responsabilităţi în 

gestionarea situaţilor de urgenţă specifice sezonului de iarna 2017-2018. 

 

2.1.3 ACTIVITATEA PE LINIE DE ÎNŞTIINŢARE, ALARMARE ŞI EVACUARE . 

 în ceea ce priveşte activitatea personalului care deserveşte staţia radio, s-au desfăşurat pe 

parcursul anului un număr de 24 de exerciţii de antrenament în reţeaua Radio nr. 18, 6 exerciţii de 

antrenament pe Centrala de alarmare F 1001 A; 

 în perioada 01.01.2017-31.12.2017 au fost executate un număr de 25 de antrenamente de 

înştiinţare, desfăşurate pe timpul exerciţiilor de alarmare publică la localităţi şi 7 exerciţii de 

înştiinţare şi alarmare cu ocazia verificării sistemului de alarmare publică; în perioada 18-21 aprilie 
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2017 s-a desfăşurat exerciţiul PROCIV prin care s-a verificat sistemul de alarmare a judeţului Cluj. 

In perioada  02.08.2017-06.12.2017 s-au organizat un numar de 5 exerciţii de alarmare publică în 

cadrul exerciţiului naţional de alarmare denumit “Miercurea Alarmelor”.   

 

2.1.4 ACTIVITATEA PE LINIE DE C.B.R.N . 

 participarea cu personal din Centrul Operaţional, în perioada 04.04 – 07.04.2017 la 

Sesiunea de pregătire a ofiţerilor specialişti C.B.R.N. desfăşurată în municipiul Cluj-Napoca;  

 pregătirea, organizarea şi desfăşurarea în data de 30.11.2017 a exerciţiului intern (EXCON) 

pe linie de C.B.R.N.. 

 

2.1.5 ACTIVITATEA PE LINIA ASISTENŢEI MEDICALE DE URGENŢĂ 

 au fost organizate şi s-au desfăşurate pe parcursul acestui an 10 de acţiuni ale echipelor 

mixte (medic rezident/asistent coordonator) pentru controlul, îndrumarea şi coordonarea 

personalului din subunităţi care încadrează ambulanţele SMURD, în baza tematicii de studiu 

obligatorii, privind pregătirea de specialitate a acestei categorii de personal;  

 pregătirea şi participarea la Faza a II - a a Competiţiei Naţionale de Descarcerare şi 

Acordare a Primului Ajutor Calificat, desfăşurată în perioada 06.06-08.06.2017 în municipiul 

Zalău, în care s-a obţinut locul III la proba de descarcerare şi locuşl II la proba de acordarea 

primului-ajutor medical calificat (trauma); 

 participarea la Congresul Interdisciplinar de Medicină de Urgenţă, desfăşurat în perioada 

22.06 - 24.06.2017 în municipiul Cluj-Napoca;  

 pregătirea şi participarea la misiunile de asigurare a măsurilor de asistenţă medicală de 

urgenţă la manifestările publice desfăşurate în zona de competenţă în anul 2017. 

3. DISFUNCŢIONALITĂŢI ÎN ACTIVITATE. CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE 

REMEDIERE. 

- vechimea unei părţi a tehnicii de intervenţie; 

- lipsa accesoriilor pentru pregătirea personalului operativ din subunităţi. 

4. PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2017. 

- finalizarea proiectului C.J.C.C.I.; 

- demararea proiectului Bazei de pregătire din localitatea Beliş; 

- deschiderea unor noi puncte de lucru; 

- continuarea procesului de dotare cu autospeciale, utilaje şi accesorii 
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TABEL DATE LA RAPORTUL DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017 

IN PLAN OPERAŢIONAL 

CATEGORIA   

Apeluri de urgenţă   18.702 

Situaţii de urgenţă   18.035 

Situaţii de urgenţă pe categorii 

Incendii 700 

Asistenţă medicală de urgenţă şi prim-

ajutor calificat 12.434 

Descarcerare 303 

Protecţia comunităţilor 1.767 

Asistenţa persoanelor 571 

Alte situaţii de urgenţă 1.728 

Persoane salvate   436 

Animale salvate   472 

Bunuri    229.345.740 

Situaţia intervenţiilor la incendii 

Locuinţe 75 

Anexe gospodăreşti 275 

Alte proprietăţi individuale 22 

Industrie 57 

Alimentaţie publică 11 

Vegetaţie uscată 529 

Alte domenii 175 

Repartiţia incendiilor pe judeţe 

Judeţul Cluj 697 

Judeţul Alba 1 

Judeţul Sălaj 1 

Judeţul Bihor 1 

Echipamente care au provocat 

incendiile 

Echipamente electrice 

defecte/improvizate 184 

Coşuri de fum defecte sau necurăţate 112 

Foc deschis 81 

Acţiuni intenţionate 203 

Mijloace de încălzire defecte/improvizate 56 

Alte împrejurări 64 
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Victime ale incendiilor 

Decedaţi 2 

Răniţi 24 

Adulţi 26 

Copii 0 

Activitatea SMURD 
Asistenţă adulţi 11.997 

Asistenţă copii 1.491 

Intervenţii SMURD 

Total 13.247 

Ajutor medical de urgenţă 12.434 

Accidente rutiere 569 

Accidente feroviare 3 

Afecţiuni medicale generale 6.545 

Boli cardiace 1.170 

Traumatisme 2.494 

Afecţiuni neurologice-psihiatrice 1.412 

Intoxicaţii 693 

Arsuri 28 

Stop cardio-respirator 350 

Transport interclinic medicalizat 495 

Descarcerare 303 

Asistenţa persoanelor 571 

Evenimente publice, alte intervenţii 511 

Repartiţia intervenţiilor 

SMURD pe mediu urban/rural 

Total 13.247 

Urban  6.049 

Rural 7.198 

Timp mediu de răspuns 

SMURD   14:21 

Acţiuni pentru protecţia 

comunităţilor 

Măsuri PSI, evacuare apă, degajare arbori, 

ţurţuri şi elemente de construcţie 295 

Protecţia mediului 5 

Salvări de animale 72 

Activităţi de recunoaştere în teren 1.281 

Exerciţii organizate la nivelul zonei de 

competenţă 117 

Alte situaţii de urgenţă 
Inundaţii, alunecări de teren 65 

Misiuni pirotehnice 96 
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Furtuni, căderi de zăpadă 236 

Evenimente publice 511 

Sprijin tehnic   

Alte intervenţii 815 

Situaţia serviciilor pentru 

situaţii de urgenţă voluntare 

Total intervenţii SVSU 80 

Incendii 8 

Acţiuni pentru protecţia comunităţilor 0 

Alte situaţii de urgenţă   72 

Total intervenţii ISU+SVSU 169 

Incendii ISU+SVSU 82 

Acţiuni pentru protecţia comunităţilor 

ISU+SVSU 4 

Alte situaţii de urgenţă ISU+SVSU 83 
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3. Activitatea Centrului de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală 

de Urgenţă 

  În decursul anului 2017, la Centrul de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă 

Medicală de Urgenţă s-au desfăşurat activităţi didactice după cum urmează: 7 (șapte) serii de 

„Curs de pregătire în domeniul primului ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de 

salvare- extindere competențe” cu durata de 3 (trei) săptămâni, 4 (patru) serii de „Curs de 

pregătire în acordarea primului ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare” cu 

durata de 4 săptămani și 3 (trei) serii de „Curs de pregătire în acordarea primului ajutor de 

bază, de cunoaștere a tehnicilor de descarcerare și a principiilor de organizare și 

desfășurare a activităților echipajelor de prim ajutor calificat” cu durata de 5 (cinci) zile. 

             În cadrul cursurilor cu durata de trei săptămâni au fost instruite un număr de 88 de 

persoane după cum urmează:                                                                                   

 34 subofiţeri din cadrul I.S.U. ”AVRAM IANCU” al judeţului Cluj; 

 23 subofiţeri din cadrul I.S.U. ”GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI” al judeţului 

Maramureş; 

 27 subofiţeri din cadrul I.S.U. ”BISTRIŢA” al judeţului Bistriţa-Năsăud; 

 4 persoane din cadrul Salvamont-Salvaspeo. 

În cadrul cursurilor cu durata de patru săptămani au fost instruite un număr 59 de 

persoane după cum urmează: 

 25 subofiţeri din cadrul I.S.U. ”AVRAM IANCU” al judeţului Cluj; 

 6 subofiţeri din cadrul I.S.U. ”GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI” al judeţului 

Maramureş; 

 6 subofiţeri din cadrul I.S.U. ”BISTRIŢA” al judeţului Bistriţa Năsăud; 

 1 voluntar din județul Bistrița-Năsăud; 

 10 subofiţeri din cadrul I.S.U ”UNIREA” al județului Alba; 

 11 elevi din cardul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”PAVEL 

ZĂGĂNESCU”. 

            În cadrul cursurilor cu durata de 5 (cinci) zile au fost instruite un număr de 18 de cadre 

după cum urmează:    

 7 ofiţeri şi 2 subofiţeri din cadrul I.S.U. ”AVRAM IANCU” al judeţului Cluj; 

 1 ofițer din cadrul I.G.S.U.; 

 6 subofiţeri din cadrul I.S.U. ”GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI”  al judeţului 

Maramureş;        

 2 subofiţeri din cadrul I.S.U. ”BISTRIŢA” al judeţului Bistriţa-Năsăud. 
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 Rezultatele obţinute au fost bune şi foarte bune, existând şi mici excepţii, 5 subofiţeri 

care nu au promovat „Cursul de pregătire în domeniul primului ajutor calificat, 

descarcerare și operațiuni de salvare- extindere competențe, urmând sa revină pentru 

reinstruire într-o serie ulterioară și 1 subofițer care nu a promovat „Cursul de pregătire în 

acordarea primului ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare” 

 În decursul anului personalul centrului a mai desfăşurat activităţi de pregătire în 

domeniul primului ajutor medical cu reprezentanţi ai primăriilor din judeţ și pregătirea cu 

voluntarii din cadrul proiectului “Salvatori din pasiune”. 

 În perioada 19-21.05.2017 personalul centrului a participat la misiunea de pregătire a 

populației în cadrul Caravanei SMURD.  

            În perioada 07.06.-09.06.2017 cadrele centrului au participat la “Competiția națională 

de descarcerare și prim ajutor calificat” în calitate de evaluatori. 

 În perioada 30.08.-03.09.2017 șeful centrului de formare a participat la „Competiția 

internațională de descarcerare și prim ajutor” în calitate de evaluator comandant de echipaj. 

 

4. Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă 

Începând cu 01.01.2017 a fost efectuată reorganizarea inspectoratelor pentru situații de 

urgență și inclusiv a inspecției de prevenire. 

Inspecția de Prevenire este alcătuită din Compartimentul Avizare-Autorizare și 

Compartimentul Control și Activități preventive. 

Dacă în urmă cu 2 ani Inspecția de prevenire era alcătuită din 2 servicii și 2 compartimente 

cu un număr de 29 de agenți constatatori (ofițeri, subofițeri și personal civil cu drept de control), 

la această dată  numărul de funcții repartizat Inspecției de prevenire este 16 (din care doar 14 

funcţii sunt încadrate), din care 2 posturi de ofițer cu funcții de conducere, 10 posturi de ofițeri 

cu funcție de execuție și 4 posturi de subofițeri. 

Anul 2017 a început cu reorganizarea inspectoratelor pentru situații de urgență fapt ce a 

impus anumite provocări având în vedere redimensionarea (reducerea numărului de posturi) fără 

ca acest lucru să se facă în corelare cu reducerea atribuțiilor Inspecției de prevenire. 

Având în vedere specificul județului Cluj, precum și dezvoltarea continuă și accelerată a 

municpiului Cluj-Napoca, numărul de activități care trebuie planificate și desfășurate sunt de 

asemenea în creștere. 

Anul 2017 a fost la nivelul Inspecţiei de prevenire un an al provocărilor atât din punct de 

vedere al prevederilor legislative cât şi al capacităţii de implementare a acestora pentru cadrele 
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din Inspecţia de prevenire. Festivalul UNTOLD, alături de „Electric Castle Bonţida” şi TIFF au 

pus la o reală încercare capacitatea de prognoză şi anticipare a posibilelor evenimente din partea 

inspectorilor implicaţi în activităţile  preventive desfăşurate la acestea. Dacă ultimele două aveau 

un relativ istoric, festivalul UNTOLD a depăşit prin dimensiunile sale orice previziune iniţială 

posibilă. Gestionarea activităţilor preventive planificate pentru buna desfășurare a festivalelor 

cât şi la numeroasele locuri de cazare a participanților (campinguri, cămine studenţeşti, unităţi de 

turism, etc) cât şi la localurile de alimentaţie publică din zonele de desfăşurare a festivalelor, 

limitrofe acestora, cât şi cele cunoscute a fi frecventate de tineri în special studenţi, a pus la grea 

încercare capacitatea inspecţiei de prevenire de a gestiona monitorizarea tuturor locaţiilor din 

perioada festivalului 

Creşterea semnificativă a cererilor pe domeniul avizare/autorizare, coroborat cu termenele 

fixe (sub efectul aprobării tacite) de răspuns prevăzute de lege a necesitat reorientarea activităţii 

întregii Inspecţii de prevenire astfel încât mare parte din timpul alocat activităţilor de prevenire 

la nivelul întregii entităţi a fost direcţionat spre soluţionarea cererilor cetăţenilor şi mass-media 

indiferent de forma de adresare (adrese, petiţii, alte solicitări)., inspecţia de prevenire a reuşit să 

răspundă tuturor solicitărilor indiferent de gradul de complexitate al acestora. 

Pentru anul 2017 exista un ordin director în care era stabilită o planificare lunară a activității 

de prevenire în care erau menționate termenele de raportare la diferite acțiuni, pe parcursul 

anului 2017 aceste termene au fost foarte greu de respectat datorită numărului mare de ordine cu 

prin care se stabileau de la nivelul IGSU actvități suplimentare față de cele planificate.   

Compartimentul Control și Activități preventive are încadrate toate posturile prevăzute 

astfel: Șeful inspecției de prevenire, 5 ofițeri și 2 subofițeri. 

În anul 2017 colectivul compartimentului Control și activități preventive a fost completat cu:  

- Slt. Nemeș George începând cu data de 31.07.2017. 

Compartimentul Avizare-Autorizare este prevăzut cu 6 posturi de ofițer și 2 de subofițer din care 

un post de ofițer cu funcție de conducere. 

La data prezentei, din cele 8 posturi prevăzute, sunt ocupate 6. 

Pe parcursul anului un subofițer din cadrul compartimentului a solicitat și a fost trecut în rezervă 

prin demisie.     

În anul 2017 colectivul compartimentului Avizare-Autorizare a fost completat cu:  

- Slt. Lăzărean Vasile începând cu data de 31.07.2017 

- Slt. Mihălțan Mihai începând cu data de 15.04.2017 
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- Sg. Maj. Bichescu Alexandru începând cu data de 01.09.2017 

După încadrarea personalului în compartimentele Avizare-Autorizare și Control și Activități 

preventive, cadrele au efectuat/încă efectuează tutela profesională la această dată. 

Până la datele încadrării personalului, precum și după aceste date (având în vedere efectuarea 

programelor de tutelă profesională) activitatea compartimentului a fost desfășurată greu având în 

vedere numărul mare de activități și solicitări adresate compartimentului. 

Pe parcursul acestei perioade activități, dosare și/sau alte cereri adresate compartimentului, au 

fost soluționate de către personal din cadrul compartimentului control și activități preventive. 

În data de 27.12.2017 au fost demarate procedurile pentru organizarea concursurilor pentru 

ocuparea posturilor de ofițer și subofițer vacante la compartimentul Avizare Autorizare. 

Creşterea constantă a numărului de solicitări pe domeniul avizare/autorizare la securitatea la 

incendiu și protecție civilă, termenele clare stabilite pentru emiterea 

avizelor/autorizațiilor/acordurilor și a adreselor de răspuns au condus la supraaglomerarea 

inspectorilor din compartimentul avizare-autorizare. 

Această  creştere a numărului de solicitări a condus la reducerea numărului de controale la 

investiții și de audituri la persoanele fizice/juridice care efectuează lucrări în domeniul securității 

la incendiu. 

Modificările legilor, hotărârilor de guvern și reglementărilor tehnice (normative), care deși au 

menirea de a clarifica anumite aspecte legale ajung să complice și să ducă la interpretări diferite 

ale situațiilor întâlnite în practică. 

Multitudinea datelor/situațiilor/raportărilor necesare solicitate de eșaloanele superioare și/sau 

instituții și/sau mass-media cu informații suplimentare față de modelele stabilite prin ordinele 

directoare au dus la aglomerarea cu activități a compartimentului. 

Pentru asigurarea transparenței activităților desfășurate, a fost pusă la dispoziția publicului baza 

de date cu autorizațiile de securitate la incendiu emise pentru perioada 2005 – 2017 care este 

afișată și actualizată periodic pe site-ul www.isucj.ro   

             Anexa 1 – Activitatea compartimentului Avizare-Autorizare în anul 2017; 

Anexa 2 – Activitatea compartimentului Control și activități preventive în anul 2017; 

 

 

 

http://www.isucj.ro/
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Anexa 1 

Activitatea compartimentului Avizare-Autorizare 

2017 

În anul 2017 au fost înregistrate un număr de 3581 cereri la compartimentul Avizare-Autorizare, 

din care: 

 635 cereri avizare la securitatea la incendiu, 

 83 cereri avizare la protecţia civilă, 

 309 cereri autorizare la securitatea la incendiu, 

 4 cereri autorizare la protecţia civilă, 

 57 cereri acorduri focuri de artificii,  

 3 cereri pentru emitere acorduri comercializare articole pirotehnice 

 10 petiții, 

 117 cereri de acordare a asistenței tehnice de specialitate, 

 1814 alte cereri privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă (obiective / investiţii care 

nu se încadrează în H.G.R. 571/2016 şi H.G.R. 862/2016). 

 128 Alte adrese – solicitări prin secretariatul unității 

  25 solicitări pentru participări în comisii de recepție la terminarea lucrărilor 

Au fost eliberate/acordate/participat la:  

 Avize favorabile de securitate la incendiu : 337 

 Avize favorabile de protecţie civilă : 53 

 Respingeri avize privind securitatea la incendiu: 300 

 Respingeri avize privind protecţia civilă: 28 

 Autorizaţii de securitate la incendiu : 126 

 Respingeri autorizații privind securitatea la incendiu: 163 

 Respingeri autorizații privind protecţia civilă: 4 

 Acorduri pentru jocuri de artificii : 56 

 Respingeri acorduri pentru jocuri de artificii : 1 



EVALUAREA ACTIVITĂŢII ISUJ CLUJ - 2017 

27/60 

 Acorduri comercializare articole pirotehnice: 3 

 Răspunsuri la petiții : 10 

 Asistență tehnică de specialitate : 117 

 Adrese de răspuns privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă (obiective / 

investiţii care nu se încadrează în H.G.R. 571/2016 şi H.G.R. 862/2016) eliberate: 

1408 

 128 Alte adrese – solicitări prin secretariatul unității 

 25 solicitări pentru participări în comisii de recepție la terminarea lucrărilor 

 8 ședințe la C.A.T.-la A.R.P.M. și la Primăria Cluj-Napoca – Orar funcționare 

Anexa 2 

Activitatea compartimentului Control și activități preventive 

2017 

               În anul 2017 au fost înregistrate un număr compartimentul Control și activități 

preventive: 

 751 controale din care  

 255 la obiective de investiții 

 233 la operatori economici  

 231la instituții  

 13 la localități  

 4 la construcții/amenajări hidrotehnice 

 5 inspecții comune la operatori economici ce se supun Legii 59/2016 

 au fost aplicate ca sancțiuni contravenționale: 

 262 avertismente 

 64 de amenzi în valoare de 184.600 Ron 

  Au fost efectuate 182 exerciții de alarmare, evacuare și intervenție la locul de 

muncă, la incendiu la care au participat 12.119 persoane 

 Răspunsuri la petiții în domeniul apărării împotriva incendiilor 95 

 288 avize transport deşeuri periculoase. 
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5. Activitatea Serviciului privind pregătirea pentru intervenție și reziliența 

comunităților  

 

ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI OPERATIV  

Pregătire personal operativ  

Activitatea de pregătire a personalului operativ din cadrul subunităţilor, s-a desfăşurat în 

conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 177 din 16.11.2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unităţile militare ale  M.A.I., Ordinul Inspectorului General al I.G.S.U nr. 

213/I.G. din 31.03.2017 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului operativ din 

subunităţile de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste – ISU 06/2017 şi Ordinul 

Inspectorului Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „AVRAM IANCU” al  Judeţului 

Cluj  nr. 2000995 din 03.04.2017, privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale 

continue a personalului operativ din subunităţile de intervenţie, pentru perioada 01.04.2017-

31.03.2018. 

Activitate de formare profesională a personalului unităţii, s-a desfăşurat în scopul 

asigurării însuşirii cunoştinţelor teoretice, formării şi perfecţionării deprinderilor şi aptitudinilor 

necesare menţinerii şi creşterii capacităţii de intervenţie a subunităţilor, îndeplinirii misiunilor 

specifice, independent sau în comun cu alte forţe din sistemul naţional de management al 

situaţiilor de urgenţă. 

Situaţia personalului participant la cursurile  

organizate de către centrele de antrenament                     

MODULU

L 

 

CENTRUL DE ANTRENAMENT 

NUMĂR 

PERSONAL 

PARTICIPANT 

Observaţii 

I ISU BIHOR 12 

 

Personal 

operativ 

propriu 

II ISU BIHOR 12 

III ISU BIHOR 12 

IV ISU SUCEAVA 6 

VI ISU CONSTANŢA 7 

VII CNPPMSU CIOLPANI 7 

X 

ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI 

PROTECŢIE CIVILĂ „PAVEL ZĂGĂNESCU” 

BOLDEŞTI 

3 

XIII ISU DOLJ 3 
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NUMĂR TOTAL PARTICIPANŢI INSTRUIŢI  LA 

CENTRELE DE ANTRENAMENT ŞI PREGĂTIRE DE 

SPECIALITATE 

62 

SERIA 30 - evaluarea nivelului cunoştinţelor dobândite prin 

activităţi de pregătire fără scoatere de la locul de muncă, pe 

post/ISU BIHOR 13.12.2017. 

12 

 Pregătirea personalului operativ - Scafandri - 

Personalul încadrat în funcţia  de subofiţer operativ principal (şi scafandru autonom) a 

participat la antrenamentele din cadrul Centrului de antrenament al scafandrilor de intervenţie – 

Constanţa, în  conformitate cu Planul de pregătire al scafandrilor de intervenţie din structurile 

subordonate I.G.S.U. pe anul 2017. Scafandri au fost evaluaţi practic la pregătirea de specialitate 

(PSLM) în cadrul Centrului de antrenament şi au executat minimum 50 de ore de scufundare 

până la finele lunii septembrie 2017, conform prevederilor articolelor nr, 20, 21 şi 23 din 

„Normele privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare” din 

1995. 

Scafandri au participat atât la antrenamentele planificate cât şi la asigurarea intervenţiilor 

în staţiunile de pe litoralul românesc. 

În anul 2017 s-a participat la 5 intervenţii. 

Pregătirea personalului operativ - Alpinişti intervenţie -     

În anul 2017, 3 subofiţeri încadraţi pe funcţia de subofiţer operativ principal (şi alpinist-

intervenţie) au participat la stagiul de formare cu durata de 5 zile, în vederea 

menţinerii/promovării titlului „Specialist de clasă alpinist-intervenţie”, respectiv 3 subofiţeri au 

absolvit cursul cu durata de 10 zile, în vederea obţinerii titlului de „Specialist de clasă – 

alpinism-intervenţie” – clasa a III-a. 

Pregătirea personalului operativ prin Centrul de Formare şi Pregătire în 

Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă 

În anul 2017, în cadrul Centrului de Formare, subofiţerii din subunităţile de intervenţie au 

absovit următoarele cursuri, astfel: 

 cursul de pregătire în acordarea primului ajutor de bază, de cunoaştere a tehnicilor de 

descarcerare şi a principiilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor echipajului de prim 

ajutor calificat, cu durata de 5 zile – 2 subofiţeri, 

 cursul de pregătire în acordarea primului ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de 

salvare, cu durata de 4 săptămâni – 25 de subofiţeri, 

 cursul de pregătire în domeniul primului ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare 

– extindere competenţe, cu durata de 3 săptămâni – 34 de subofiţeri. 
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Activitatea de voluntariat 

           În I.S.U. “Avram Iancu” al jud. Cluj activitatea de voluntariat se desfășoară în 

conformitate cu prevederile OIG nr. 211/IG/2016 pentru aprobarea “Instrucțiunilor privind 

organizarea și desfășurarea activității de voluntariat”. 

          Activitățile de voluntariat sunt determinate de implicarea activă a voluntarului în viața 

comunității și constau în participarea efectivă la acțiunile de răspuns orientativ generate de 

manifestarea situațiilor de urgență, însușirea și punerea în aplicare a noțiunilor de bază în 

acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acțiunile  de ajutor umanitar precum și în cele 

de popularizare în rândul detățenilor a măsurilor preventive. 

           În cursul acestui an în instituția noastră s-au înscris un număr de 45 de voluntari lucru 

îmbucurător având în vederea dinamica pozitivă față de anul 2016 când au fost înscriși doar 4 

voluntari. Dintre voluntarii înscrisi în acest an, 37 au parcurs cursul introductiv iar 36 au 

finalizat cursul de prim ajutor de bază. 

Acest proiect  se dovedește a fi un real succes cu impact pozitiv asupra membrilor comunității 

noastre, reprezentând totodată o oportunitate de reorientare profesională, pentru tinerii care 

activează ca voluntari, mulți dintre ei dorindu-și datorită acestei activități să îmbrățișeze o 

carieră militară în cadrul structurilor profesioniste de pompieri sau în cadrul echipajelor 

SMURD.               

VOLUNTARI 2017  

 

TOTAL 

INTERV

ENŢII 

VOLUNT

ARI 

ÎNSC

RIŞI 

RĂM

AŞI 

AU 

PARCURS 

CURSUL 

INTRODU

CTIV 

AU PARCURS 

CURSUL 

PRIM AJUTOR 

DE BAZĂ 

(5 zile) 

AU PARCURS 

CURSUL 

PRIM AJUTOR 

CALIFICAT 

(3 săptmâni) 

   AU 

PARCURS 

MODULUL 

XIV 

DIN     ISU 

06/2017 

45 45 37 36 0 8 100 

 

Evaluarea  pregătirii personalului operativ la pregatire de specialitate si educatie 

fizica 

Educaţia fizică s-a organizat şi desfăşurat potrivit prevederilor, care reglementează acest 

domeniu în Ministerul Afacerilor Interne, respectiv O.M.A.I. nr. 154 din 03.03.2004, la 

disciplinele educaţie fizică generală şi educaţie fizică de specialitate şi s-a realizat conform 

„Planului tematic anual la educaţie fizică şi sport” şi a Ordinului inspectorului general al I.G.S.U 

nr. 213/I.G. din 31.03.2017. 
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Rezultatele obţinute de către personalul unităţii 

încadrat în categoria de solicitare fizică accentuată 

                                                                                         

SUBUNITATE

A 

 

PREGĂTIREA DE 

SPECIALITATE 

(PSLM; PDS; 

PGDA) 

PREGĂTIREA 

FIZICĂ 

 

 

OBSERVAŢII 

CALIFICATIVE ACORDATE 

E FB B C M E FB B C 

DETAŞAMEN

TUL 1 DE 

POMPIERI 

CLUJ-

NAPOCA 

10 60 48 9 - 2 31 92 - 

- 2 subofiţeri scutiţi medical de 

educaţie fizică; 

- 2 subofiţeri  în concediu creştere 

copil. 

DETAŞAMEN

TUL 2 DE 

POMPIERI 

CLUJ-

NAPOCA 

7 33 48 
1

9 
1 2 54 51 - 

-  1 subofiţer scutit  medical de 

educaţie fizică; 

- 1 subofiţer  în concediu creştere 

copil. 

DETAŞAMEN

TUL  DE 

POMPIERI 

DEJ 

18 55 44 6 - 2 24 94 - 

-  3 subofiţeri scutiţi  medical de 

educaţie fizică; 

- 1 subofiţer  în concediu creştere 

copil. 

DETAŞAMEN

TUL  DE 

POMPIERI 

TURDA 

14 52 40 
1

5 
- 8 23 82 8 

- 2 subofiţeri  în concediu creştere 

copil. 

DETAŞAMEN

TUL  DE 

POMPIERI 

HUEDIN 

5 37 67 5 - 2 23 74 
1

5 

- 1 subofiţer  în concediu creştere 

copil. 

Total 

calificative 

acordate pentru 

54 
23

7 

24

7 

5

4 
1 

1

6 

15

5 

39

3 

2

3 

- 6 subofiţeri scutiţi medical de 

educaţie fizic; 

- 7 subofiţeri  în concediu creştere 
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personalul 

operativ evaluat 

copil. 

Total personal 

operativ evaluat  
593 587 

Diferenţa dintre 593 şi 587 se 

explică prin faptul că, personalul 

operativ scutit medical de 

practicarea activităţilor de educaţie 

fizică, a fost evaluat la pregătirea de 

specialitate. 

 

Rezultatele obţinute de către personalul unităţii  

încadrat în categoria de solicitare fizică normală 

        

Categoria de personal 

Nr. 

total 

persona

l 

 

Nr. 

total 

persona

l 

verifica

t 

Număr total 

personal 

neverificat 

Calificative 
TOTA

L 

(col. 

3+4+5

+6+7+

8+9 

+10+1

1) 

Scu

tit 

Me

d. 

Con

c. 

îngr

. 

cop

il 

Alt

e 

 

cau

ze 

E FB B C M NC 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B
ă
rb

a
ţi

 
C

at
eg

. 
so

li
ci

ta
re

 

fi
zi

că
 n

o
rm

al
ă
 

Ofiţeri 49 49 - - - 4 26 19 - - - 49 

Maiştri 

militari 
6 5 - 1 - - 2 3 - - - 6 

Subofiţeri 37 35 1 1 - 6 7 21 1 - - 37 

   TOTAL 

CATEGORIA DE 

SOLICITARE   

FIZICĂ 

NORMALĂ 

92 89 1 2 - 10 35 43 1 - - 92 
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F
em

ei
 

 

C
at

eg
. 

so
li

ci
ta

re
 

fi
zi

că
 n

o
rm

al
ă      Ofiţeri 

 
7 5 2 - - - 4 1 - - - 7 

Subofiţeri 

 
5 4 - 1 - - 1 3 - - - 5 

TOTAL 

CATEGORIA 

DE 

SOLICITARE   

FIZICĂ 

NORMALĂ 

12 9 2 1 - - 5 4 - - - 12 

TOTAL GENERAL 104 98 3 3  10 40 47 1 - - 104 

 

REZILIENȚA COMUNITĂȚILOR 

Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență  

În cursul anului 2017 „Serviciul de pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor” a 

desfăşurat activităţi de pregătire a populaţiei, dar şi alte activităţi de pregătire care au fost 

solicitate de diferite instituţii şi operatori economici de pe raza judeţului.  

S-au desfăşurat un număr de 25 exerciţii de alarmare publică, un exerciţiu în aval de baraj, 

cu scenarii pe tipurile de risc specifice fiecărei localităţi, în care au fost angrenate şi serviciile 

voluntare pentru situaţii de urgenţă, urmărindu-se în acelaşi timp modul în care comitetul local 

pentru situaţii de urgenţă conduce acţiunile la predezastru, în timpul dezastrului şi acţiunile de 

intervenţie pentru limitarea şi lichidarea urmărilor acestuia. 

Pregătirea personalului de conducere din administraţia publică locală, s-a desfăşurat în 

cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de 

Urgenţă Ciolpani, a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj şi 

în cadrul Centrului Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca, cu care inspectoratul 

nostru are o colaborare foarte bună.   
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Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a executat în conformitate cu Ordinul 

Inspectorului General nr. 201/IG din 10.01.2017, Ordinul Prefectului şi structura pregătirii, 

elaborată de IGSU, conform tabelului de mai jos: 

Categoria de personal Forma de 

pregătire 

Planificat Prezentat Obs

.  

Sem. I Sem. II Tota

l 

Sem. I Sem. 

II 

Total  

Preşedinţii CLSU 
O instruire 

anual 
81 - 81 52 - 52  

Şefi SVSU/ cadre 

tehnice/ inspectori de 

protecţie civilă 

O convocare 

de pregatire 

semestrială 

80 80 160 65 62 127  

Şefi SPSU/ cadre tehnice/ 

inspectori de protecţie 

civilă 

O convocare 

de pregatire 

semestrială 

26 26 52 24 19 43  

Conducători/ directori/ 

instituţii de învăţământ şi 

personal didactic 

desemnat să execute 

pregătirea 

O instruire 

anual 
- 170 170 - 170 170  

Administraori/ 

Conducătorii operatorilor 

economici care 

desfăşoară activităţi 

specifice în zona de 

competenţă a ISUJ 

O instruire 

anual 
109 - 109 24  24  

CLSU/SVSU/popolaţie 
Exerciţiu de 

alarmare 
15 10 25 15 10 25  

CLSU/SVSU/popolaţie 

Exerciţiu de 

alarmare în 

aval de 

barajul 

Drăgan 

- 1 1 - 1 1  
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Pregătirea elevilor şi studenţilor s-a executat în baza planului cu principalele activităţi, a 

parteneriatelor încheiate şi a solicitărilor instituţiilor de învăţământ. Principalele activități 

desfășurate cu unitățile de învățământ au fost : 

 Concursurile tehnico-aplicative cu cercurile de elevi „Prietenii Pompierilor” si „Cu viața 

mea apăr viața” desfășurate în data de 09 mai 2017 – etapa județeană, unde au participat 

un număr de 14 echipaje în total, ale căror rezultate sunt prezentate în tabel 

Echipaje 

participante în 

concurs la 

cercurile de 

elevi „Prietenii 

Pompierilor”  

Locul I Locul II Locul III Observaţii 

Şcoala Gimnazială 

„Ion Alexandru” 

Sânpaul 

Şcoala Gimnazială 

„Gelu Românul” 

Dâbâca 

Liceul 

Tehnologic 

„Ştefan Pascu” 

Apahida 

 

 

Echipaje 

participante în 

concurs la 

cercurile de 

elevi „Cu 

viața mea 

apăr viața” 

Locul I Locul II Locul III Observaţii 

Şcoala Gimnazială 

„Gelu Românul” 

Dâbâca 

Şcoala Gimnazială 

Baciu 

Şcoala 

Gimnazială „Ion 

Alexandru” 

Sânpaul 

Ciclul 

gimnazial 

Colegiul Tehnic 

Energetic Cluj-

Napoca 

Colegiul Național 

“Mihai Viteazul” 

Turda 

Liceul Tehnologic 

nr. 1 Cluj-Napoca 
Ciclul liceal 

 

 Activități desfășurate în cadrul programului „Şcoala Altfel – Să ştii mai multe să fi mai 

bun” care  au avut un real succes și datorită faptului că în urma schimbărilor survenite în 

structura anului scolar 2016-2017 au fost cuprinse mai multe perioade ceea ce a dus la o 

mai bună planificare și desfășurare a acestor activități evitându-se supraaglomerarea și 

permițându-ne să oferim grupurilor un timp de calitate petrecut în aceste zile. Pe 

parcursul acestor module au fost prinși un număr de peste 10.000 copii. 

 Pregătirea populaţiei a fost un domeniu prioritar al activităţilor preventive (îndeosebi în 

formarea comportamentului preventiv). Au fost efectuate instruiri la instituţii publice, 

operatori economici şi localităţi, s-a continuat derularea    campaniilor naţionale inițiate 

de I.G.S.U. și anume:  R.I.S.C. („Renunţă ! Improvizaţiile sunt catastrofale! şi 

„Siguranţa nu e un joc de noroc”, „Mai bine previi decât să nu fii”) şi NU TREMUR LA 
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CUTREMUR, derulate în parteneriat  de către Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă (prin inspectoratele judeţene)  cu E-On  România. 

 Au fost organizate la toate evenimentele importante de peste an “Zilele porților 

deschise”. 

 S-au organizat un număr de 21 de puncte mobile de informare preventive la diferite 

evenimente omagiale si activități cu afluență mare de public. 

 Au fost organizate 68 de lecții deschise la diferite instituții de învățământ unde au fost 

prezentate teme privind educația antiincendiu și prevenirea situațiilor de urgență, 

precum și campaniile naționale în derulare. 

 În cursul acestui an a luat amploare programul de voluntariat “Salvator din pasiune” în 

cadrul căruia activează 54 de voluntari majoritatea urmând o formă de învățămând 

preuniversitar sau universitar, această activitate fiind o oportunitate de orientare 

profesională pentru o carieră în cadrul structurilor profesioniste de pompieri. 

 

Alte activități desfășurate privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență  

este prezentată în următorul tabel: 

 

Denumirea activității  desfășurată Număr activități desfășurate Număr participanți 

Asistenţă tehnică de specialitate 
42 

 
42 

Instruiri 
221 

 

3733 

 

Puncte de informare preventivă 

 
21 5171 

Acţiuni Ziua porţilor deschise 

 
38 5075 

Lecţii deschise 

 
68 4500 

Alte activităţi (ex. Alarmare, 

evacuare, participări comisii, etc.) 

 

13 173 

Activităţi de voluntariat 

 
5 50 

Petiţii 6 - 
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Parteneriate încheiate 
13 - 

 

Activitatile executate cu S.V.S.U./S.P.S.U.  în anul 2017 

Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă se constituie, încadrează și 

funcționează în baza Ordinului nr. 96/2016 iar cele înființate anterior noilor prevederi legislative 

se reorganizează. 

La nivelul județului Cluj funcționează 80 de Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență 

dintre care 10 au fost reorganizate conform noilor criterii a căror încadrare și dotare se prezintă 

astfel: 

 Număr servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă reorganizate: 

Categoria C1  -    10 

Categoria C2  -     0 

 Încadrarea cu personal angajat/voluntar: 

Personal angajat (numeric): 31 

Personal angajat pregătit corespunzător legislaţiei (numeric): 15 

Personal voluntar cu contracte de voluntariat (numeric): 227 

La nivelul județului Cluj funcționează  26 de  Servicii Private pentru Situații de Urgență 

dintre care 2 au fost reorganizate conform noilor criterii a căror încadrare și dotare se prezintă 

astfel: 

  Număr servicii private proprii/constituite ca SC prestatoare de servicii pentru 

situaţii de urgenţă reorganizate: 

Categoria C1  -    1 

Categoria C2  -    1 

  Încadrarea cu personal angajat/voluntar: 

Personal angajat (numeric): 101 

Personal angajat pregătit corespunzător legislaţiei (numeric): 165 

Personal voluntar  (numeric): 36 

Situaţia centralizatoare privind constituirea, încadrarea şi dotarea  serviciilor voluntare 

pentru situaţii de urgenţă 

Număr total de servicii voluntare 80 (din care 10 au fost reorganizate conform noilor 

criterii în baza Ordinului nr. 96/2016)  , astfel: 

      Categoria C1   -10 
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                 Categoria C2   - 0 

 Dotarea serviciilor voluntare: 

     Motopompe pentru stins incendii/ evacuarea apei    18, din care în funcţiune 18 

     Autospeciale  2, din care în funcţiune 2  

     Autospeciale pentru stingerea incendiilor 0, din care în funcţiune 0 

     Alte tipuri de autospeciale 2, din care în funcţiune 2 

 Număr total de personal din serviciile voluntare  258, din care: 

Număr de personal angajat 31, din care  10 şefi serviciu, 19 specialişti de prevenire, 0 

conducători autospeciale,  0 mecanici motopompe, 0 servanţi, 2 personal în echipe 

specializate, din care  15 calificaţi. 

Număr de personal voluntar – 227 din care  0  şefi serviciu, 60 specialişti de 

prevenire, 4 conducători autospeciale, 0  mecanici motopompe, 2 servanţi, 161 

personal echipe specializate, din care 227 cu contract de voluntariat. 

 

Numărul total de autospeciale de intervenţie din dotarea serviciilor voluntare în stare de 

funcţionare, după vechime: 

Vechime 

0 – 5  

ani 

6 – 10 

ani 

11 – 15 

ani 

Peste 15 

ani 
Total 

Înmatricu-

late 

Autospeciale altele decât cele 

pentru stingerea incendiilor 
0 2 0 0 2 2 

Autospeciale pentru stingerea 

incendiilor 
0 0 0 0 0 0 

Total autospeciale 0 2 0 0 2 2 

 

Din totalul de 2 autospeciale din dotarea serviciilor voluntare sunt în funcţiune 2 (100% ), din 

care: 

- autospeciale altele decât cele pentru stingerea incendiilor: 2 (100% ) 

- autospeciale pentru stingerea incendiilor 0 (100% ).  

 

Activitatile executate cu S.V.S.U./S.P.S.U. în anul 2017 

Pregătirea Preşedinţilor Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă de la UAT s-a organizat şi 

executat în cadrul unei convocări de pregătire,( pe 12 centre de comune) partipând  52 de 

persoane. 

- Şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, în cadrul a  2 convocări de pregătire 
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anuale( 1 pe semestru)  participând 43 de persoane. 

- Şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în cadrul a  2 convocări de pregătire 

anuale( 1 pe semestru)  participând 127 de persoane. 

       -    Conducatorii operatorilor economici, printr-o sesiune de instrire anuală, participând  24 

de persoane. 

       -     Asistență tehnică de specialitate în număr de 40 acordată în special în vederea 

reorganizării conform noilor criterii de performanță. 

        -     în premieră s-a organizat în municipiul Dej faza județeană a concursurilor serviciilor 

voluntare și private pentru situații de urgență urmărindu-se nivelul de pregătire și formarea 

deprinderilor necesare asigurării intervențiilor în situații de urgență. 

           Pregatirea populaţiei, a comitetelor locale şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de 

urgenţă  în cooperare cu structurile profesioniste ale ISU Cluj, s-a execuat prin desfăşurarea 

a 25 de exerciţii de alarmare publică şi a unui exerciţiu în aval de barajul Drăgan în cadrul 

căruia au participat comunele Poieni, Ciucea şi Negreni
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2.   ÎN PLANUL ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE, PREGĂTIRE Şl DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ 

CATEGORIA  

Prevenirea situaţiilor 

de urgenţă 

Controale tehnice de prevenire 1789 

Deficienţe depistate 1905 

Deficienţe înlăturate pe loc 493 

Amenzi 71 în cuantum de 343800 RON 

Avertismente 589 

Avizare/autorizare Avize de securitate la incendiu 413 

Autorizaţii de securitate la incendiu 257 

Avize de protecţie civilă 83 

Autorizaţii de protecţie civilă 3 

Alte categorii de avize 249 

Avize înființare SVSU 10 

Avize sector de competență SVSU 10 

Avize înființare SPSU 1 

Avize sector competență SPSU 2 

Aviz înființare S.C. prestatoare de servicii 1 

Aviz sector de competență S.C. prestatoare de servicii 2 

Verificarea 

obiectivelor SEVESO 

Controale efectuate 5 

Avertismente 0 

Amenzi contravenţionale 0 

Informarea preventivă 

a populaţiei 

Campanii desfăşurate 

- R.I.S.C. - „Renunţă ! Improvizaţiile sunt catastrofale!  

- R.I.S.C. - „Siguranţa nu e un joc de noroc”, 

- R.I.S.C. - „Mai bine previi decât să nu fii”)  

- NU TREMUR LA CUTREMUR 

Acţiuni de informare 

preventivă 

Acţiuni de informare preventivă 

- 221 instruiri în domeniul situațiilor de urgență 

- 21 puncte mobile de informare preventivă  

- 68 lecţii deschise 

- 38 Ziua Porților Deschise 

- 26 articole în presă 

- 8 emisiuni radio-TV 

- 5 materiale de informare preventivă realizate pe plan local cu 

diferite ocazii 
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2. ÎN PLANUL ACTIVITĂŢII DE PREGĂTIRE Şl DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea şi 

formarea autorităţilor 

Antrenamente şi exerciţii de alarmare publică : 25 

Antrenamente şi exercitii în aval de barajul Drăgan : 1 

Antrenamente şi exercitii cu deţinătorii de surse potenţiale de risc 

nuclear, chimic şi biologic: 1 

Instructaj de pregătire cu inspector de protecţie civilă/cadru tehnic 

cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor încadraţi 

potrivit OMAI nr. 106/2007 : 1 

Convocări de pregătire cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii 

de urgenţă : 2 

Exerciţii de alarmare/ intervenţie cu personalul component al 

serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă : 25 

Convocări de pregătire cu şefii serviciilor private pentru situaţii de 

urgenţă : 2 

Exerciţii de alarmare/ intervenţie cu personalul component al 

serviciilor private pentru situaţii de urgenţă : 11 

Exerciţii de alarmare/ intervenţie/ evacuare cu salariaţii de la 

operatorii economici / instituţiile publice : 12 

Informare preventivă şi exerciţii de alarmare public ă cu populaţia 

neîncadrată în muncă, bătrâni, copii : 1 

Activităţi de pregătire cu personalul angajat în sistemul 

administraţiei penitenciarelor : 3 

Activităţi de pregătire desfăşurate în cadrul comunităţilor 

religioase/parohiale: 34 

Pregătirea personalului de conducere al unitatilor administrative 

teritoriale : 52 

 

 

Pregătirea şi 

formarea 

paramedicală 

160 subofiţeri - ”Curs de consolidare şi dobândire de noi 

competenţe-prim ajutor calificat” cu durata de 3(trei) săptămâni  

47 cadre - ”Curs de prim ajutor de bază” cu durata de 5 (cinci) zile. 

Pregătirea prin exerciţii 

tactice 

Exerciţii efectuate/tipologie 

4 - exerciţii interne judeţene la nivelul zonei de competenţă; 

75 - exerciţii la nivelul raionului de intervenţie. 
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IV. SUPORT DECIZIONAL 

Activitatea juridică 

Începând cu data de 01.08.2017, consultanţa, asistenţa şi reprezentarea, apărarea 

drepturilor şi intereselor legitime în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, 

persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic, la nivelul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj, a fost asigurată de 

către căpitan NIŢULESCU ONUŢ - CRISTIAN - ofiţer specialist I (consilier juridic), până la 

această dată a fost asigurată de reprezentantul I.S.U. „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului 

Maramureş. 

Activităţi concrete desfăşurate: 

1. Litigii în care ISU „Avram Iancu” a avut calitate procesuală  

În ceea ce priveşte situaţia numerică a proceselor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Avram Iancu” al judeţului Cluj are calitate procesuală în 12 cauze în cursul anului 2017,  

2. Acte juridice avizate pentru legalitate = 551, din care: 

 Contracte - 22; 

 Ordine de personal  - 200; 

  Documente reprezentând lucrări diverse ale inspectoratului - 327 

3. Răspunsuri la adresele de înființare a popririlor – 0; 

4. Informări privind actele normative nou apărute - 2; 

 Analiza influenţelor asupra patrimoniului aflat în administrarea  unităţii 

În urma analizării influenţelor asupra patrimoniului aflat în administrarea Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj, rezultate din soluţionarea proceselor 

şi din derularea relaţiilor contractuale în cursul anului 2017, executată în conformitate cu 

prevederile art. 7 pct. 27 din Instrucţiunile nr. 1111 din 20.12.2005 privind activitatea de asistenţă 

juridică în M.A.I.,  au rezultat următoarele: 

1. La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj, în 

cursul anului 2017, nu au fost create prejudicii; 

2. Nu au fost constatate influenţe asupra patrimoniului rezultate din relaţiile contractuale 

derulate în cursul anului anului 2017; 

3. În evidenţa contabilă a inspectoratului, la data de 31.12.2017, nu figurează debite 

neîncasate. 

 Secretariat Documente Clasificate şi Arhivă 

În anul 2017 activitatea de Secretariat Documente Clasificate şi Arhivă s-a desfăşurat în 

conformitate cu prevederile legale şi actele normative specifice acestei activităţi, axată în 

principal pe primirea, verificarea, trierea, înregistrarea, repartizarea conform dispoziţiei 

rezolutive, pregătirea pentru expediere şi expedierea propriu-zisă a corespondenţei, clasarea 
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documentelor şi arhivarea acestora. 

Au fost preluate la depozitul de arhivă de la compartimentele inspectoratului şi subunităţile 

subordonate, pe bază de inventare şi proces verbal de predare primire, 640 unităţi arhivistice. 

            Au fost adresate unităţii 287 de petiţii, din care 86 au reprezentat încălcări ale normelor de 

prevenire şi stingere a incendiilor, la gospodăriile populaţiei, agenţi economici, instituţii, asociaţii, 

iar 201 au reprezentat diferite cereri, pentru admiterea în instituţiile de învăţământ subordonate 

M.A.I., pentru încadrare în unitatea noastră, pentru înscrierea la pensie, majorarea sau 

recalcularea cuantumului acesteia, scrisori de mulţumire, asistenţă de specialitate, etc. 

            Din totalul de petiţii primite, 12 au fost redirecţionate pentru competentă soluţionare către 

alte instituţii abilitate.  

            Au fost primite în audienţă 34 de persoane, cererile acestora fiind rezolvate conform 

prevederilor legale.  

 Structura de Securitate  

 A desfăşurat activităţi pe linia protecţiei informaţiilor clasificate şi INFOSEC pe 

următoarele domenii: 

 protecţia prin măsuri procedurale; 

 protecţia juridică; 

 protecţia fizică; 

 protecţia personalului; 

 protecţia surselor generatoare de informaţii – INFOSEC; 

 executarea controlului asupra măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor 

clasificate şi INFOSEC. 

La sfârşitul anului 2017 personalul unităţii deţinea autorizaţii de acces la informaţii clasificate, 

astfel: 

  - 82  autorizaţii - pentru clasa SECRET DE STAT; 

  - 629 autorizaţii - pentru clasa SECRET DE SERVICIU. 

Au fost reautorizate un număr de: 

                        - 26  persoane pentru acces la informaţii clasificate secret de stat; 

                        - 74  persoane pentru acces la informaţii clasificate secrete de serviciu.   

Au fost retrase un număr de 24 autorizaţii de acces la informaţii clasificate, ca urmare a trecerii în 

rezervă prin: demisie, pensionare sau a mutării într-o altă unitate M.A.I.                                                                                                                      

La nivelul inspectoratului sunt un număr de 138 staţii de lucru astfel: 

 - 38 de staţii de lucru - CLASIFICATE; 

 - 100 de staţii de lucru - NECLASIFICATE. 

             În urma controalelor desfaşurate de către Structura de Securitate la toate structurile din 

cadrul unităţii, nu au fost constatate fapte sau disfuncţionalităţi de natură să prezinte riscuri de 

securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate.  
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            În anul 2017 la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al 

judeţului Cluj, nu s-a produs nici un caz de incident de securitate.  

 

Asistenţă psihologică  

În cursul anului 2017 a fost înregistrat un număr de 1147 de beneficiari ai activităţilor de 

asistenţă psihologică, activităţi ce au constat în principal în evaluarea psihologică periodică a 

personalului (707 de persoane evaluate), intervenţia psihologică primară atât la solicitarea 

personalului propriu (37 de activităţi) cât şi la solicitarea cadrelor în rezervă sau a membrilor 

familiilor personalului aflat în activitate (19 activităţi), consilierea şefilor de structuri pe probleme 

psiho-organizaţionale, gestionarea carnetelor psihologice ale personalului (712). 

Activitatea medicală  

Din situaţia medicală a personalului prezentată pentru perioada 01.01-31.12.2017 rezultă 

următoarele: 13 cadre militare din care 1 ofițer și 12 subofiţeri sunt clasaţi „apt limitat în timp de 

pace şi război”, cu revizuire;  

Anticorupţie  

Pe această linie pe parcursul anului acesta a desfăşurat activităţi specifice acestui domeniu.  

Au fost prezentate un număr de 4 informări, 4 buletine informative, 5 prelucrări de ordine 

şi o temă de pregătire cu întregul personal, în cadrul celor 4 sesiuni de pregătire continuă şi cu 

ocazia bilanţurilor lunare din subunităţi. Au fost organizate sesiuni de pregătire, instruire şi 

activităţi specializate de prevenire a corupţiei cu întreg personalul inspectoratului în perioada 

iulie-noiembrie 2017. Pe parcursul anului 2017 personalul inspectoratului nu a fost cercetat sub 

aspectul săvârşirii unor fapte de corupţie. 

Relaţii publice  

Pe linia relațiilor internaționale:  

Unitatea a păstrat activităţile de colaborare cu partenerii străini, în vederea 

continuării schimburilor de experienţă cu organizaţii similare din comunitatea europeană şi nu 

numai.  

Obiectivele au urmărit îmbunătățirea tehnicilor de lucru sau eficientizarea activităţilor de 

prevenire, conştientizare şi informare a cetăţenilor din judeţul nostru. 

S-au păstrat legăturile cu partnerii care ne-au sprijinit de-a lungul timpului și s-a oferit 

sprijin pentrru o serie de activități internaționale desfășurate în parteneriat cu IGSU și Facultatea 

de Știința și Ingineria Mediului (UBB Cluj-Napoca). 

Comunicare cu mass-media 

Activitatea pe linia Informării și Relațiilor Publice din acest an a urmărit să răspundă 

tendințelor actuale din mass-media cu privire la activitatea unității noastre.  

În media locală, referirile s-au înscris în sfera neutrului în marea lor majoritate, cu puține referiri 

polarizate pozitiv sau negativ.  

Au fost raportate 1606 de articole despre activitatea unității, s-au transmis 35 de 
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comunicate și buletine informative și s-au organizat șapte briefinguri, conferinte de presă și 

evenimente publice. 

De mai bine de doi ani sunt utilizate pentru transmiterea informațiilor către publicul larg și 

rețelele de socializare Facebook, Twitter, Youtube și mai nou Instagram, iar reacțiile publicului 

sunt pozitive, dovedind și o utilitate suplimentară ca instrument cheie pe timpul evenimentelor de 

amploare. 

Dintre activitățile care au fost urmate de aprecieri pozitive atât din partea mass-media cât și a 

publicului larg, desfășurate de structurile unității, precizăm următoarele evenimente publice: 

 participarea la programele de parteneriat cu unităţile de învăţământ în cadrul proiectului pilot 

pentru lecții de prim-ajutor destinate elevilor și activitățile desfășurate în cadrul programului 

naţional „Şcoala Altfel: Să ştii mai multe să fii mai bun”; 

 Exercițiu de antrenament pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj-Napoca; 

 Exercițiile lunare privind verificarea sirenelor de avertizare-alarmare a pupulației; 

 Evenimentele publice organizate în cadrul caravanei „Fii pregătit” aparținând Fundației pentru 

SMURD, desfășurate în municipiile Dej, Turda și Cluj-Napoca; 

 Evenimentele publice desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a copiului și cele organizate cu 

ocazia Zilei Naționale a Pompierilor din România; 

 Asigurarea măsurilor de acordare a primului ajutor de urgență și cele de prevenire și stingere a 

incendiilor pe timpul festivalelor de muzică ”Untold” și ”Electric Castle”, a Campionatutelor 

Europene de Gimnastică și Basket, dar și a diverselor competiții sportive desfășurate în 

municipiul Cluj-Napoca; 

 Misiunile de intervenție pentru stingerea focarelor de incendiu de la rampele de colectare a 

deșeurilor din apropierea municipiului Cluj-Napoca; 

 Aplicarea Planului de Intervenție urmare a unui accident rutier unde un autocar s-a răsturnat în 

afara părții carosabile, pe raza localității Câţcău; 

 Acțiunile de intervenție desfășurate urmare a fenomenelor meteo extreme din vara și toamna 

anului ce a trecut; 

 derularea campaniilor naţionale de informare preventivă R.I.S.C. („Renunţă ! Improvizaţiile sunt 

catastrofale! şi „Siguranţa nu e un joc de noroc”, „Mai bine previi decât să nu fii”) şi NU 

TREMUR LA CUTREMUR, derulate la nivel național  de către Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă.  
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V. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 

1. În planul resurselor umane 

Activitatea de formare profesională a personalului în anul 2017,  s-a desfăşurat în 

conformitate cu prevederile OMAI 177/2016 și a Ordinului Inspectorului General al 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă Nr. 212/I.G. din 28.03.2017 privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare profesională continuă a personalului din 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2017.  

 Activitate de formare profesională a personalului unităţii în anul 2017, s-a desfăşurat în 

scopul dezvoltării cunoştinţelor profesionale, perfecţionării deprinderilor şi abilităţilor specifice, 

având ca obiectiv general specializarea, aprofundarea cunoştinţelor şi perfecţionarea deprinderilor 

întregului personal pentru a îndeplini în condiţii optime misiunile ce revin unităţii. 

Obiective specifice unităţii : 

- specializarea personalului pe funcţiile în care este încadrat, consolidarea şi perfecţionarea 

deprinderilor şi abilităţilor necesare îndeplinirii misiunilor şi obiectivelor ce revin unităţii ţinând 

cont de tipurile de risc specifice zonei de competenţă şi intervenţiilor diverse la care participă 

personalul subunităţilor operative; 

- accentuarea pregătirii la specificul compartimentului/structurii funcţionale prin însuşirea 

legislaţiei specifice şi aplicarea în practică a cerinţelor reieşite din actele normative care creează 

obligaţii şi responsabilităţi pentru inspectorat.; 

- menţinerea şi perfecţionarea colaborării cu instituţiile cu funcţii de sprijin pe timpul situaţiilor de 

urgenţă; 

- însuşirea de către întregul personal a noţiunilor de bază privind acordarea primului ajutor medical 

de urgenţă. 

- executarea pregătirii personalului în concordanţă cu riscurile din zona de competenţă şi din 

raionul de intervenţie, în funcţie de istoricul, frecvenţa şi specificul intervenţiilor în vederea 

îndeplinirii atribuţiilor funcţionale; 

              În anul 2017 organizarea şi desfăşurarea activităţii de formare profesională a personalului  

unităţii a fost structurată conform planului anual de formare profesională în 12 sesiuni lunare, 

după cum urmează:  

 Pregătire de specialitate – aceasta s-a realizat cu toate categoriile de personal prin 

pregătire individuală dirijată (PID) şi pregătire desfăşurată în comun pe structuri 

funcţionale (PSF).  

 Pregătirea individual dirijată s-a realizat concomitent cu desfăşurarea activităţilor 

profesionale curente. 
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  Pregătirea desfăşurată în comun pe structuri funcţionale s-a organizat şi 

desfăşurat de şefii structurilor cu personalul  subordonat nemijlocit, potrivit 

diagramei relaţiilor de subordonare. 

Sesiunile de pregătire au fost organizate respectând termenele planificate, în  programul 

fiecărei sesiuni. Pe parcursul acestui an nu s-a efectuat nicio sedinţă de tragere ca urmare a  lipsei 

muniţiei aferente.  

EVALUAREA  PREGĂTIRII DE SPECIALITATE 

În urma evaluării personalului  de la reşedinţa unităţii şi a personalului din cadrul 

subunităţilor (comandant, locţiitor comandant, subofiţer administrativ şi  maistru militar) 

s-au obţinut următoarele rezultate:                                                                                                   

Total calificative acordate  

Cadre militare 

PREGĂTIREA DE SPECIALITATE 

 

CALIFICATIVE ACORDATE 

E FB B C M  

1 96 5 - -  

Total calificative personal contractual  - 5 - - -  

Nu au fost evaluate cadrele militare aflate în concediu creştere copil. 

            Activităţile de îndrumare şi tutelă profesională s-au organizat şi desfăşurat în conformitate 

cu prevederile Ordinului M.A.I. nr.177/2016, privind unele activităţi de management resurse 

umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne şi s-a urmărit, în special, 

parcurgerea unor programe de tutelă profesională, proiectate şi concepute în vederea sprijinirii 

integrării socioprofesionale a cadrelor militare aflate în perioada de tutelă. 

 Activitatea de tutelă profesională  s-a desfăşurat pentru 44 de persoane, atât pentru cadre 

militare care şi-au schimbat specialitatea, trecere din corpul maiştrilor militari şi subofiţerilor în 

corpul ofiţerilor cât şi pentru elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ ale M.A.I., aflaţi în 

practică sau absolvenţi, promoţia 2017. 

Serviciul resurse umane participă la determinarea necesarului de pregătire prin întocmirea 

diagnozei necesarului de pregătire continuă a personalului, asigură, pe baza propunerilor înaintate 

de şefii nemijlociţi, a solicitărilor angajaţilor unităţii participarea la cursuri de carieră, susţinerea 

examenelor de carieră în vederea acordării gradelor de plutonier adjutant şi maistru militar clasa I, 

la elaborarea planului şi a programelor sesiunilor de formare profesională a personalului unităţii, 

coordonează organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire, organizează şi desfăşoară 

nemijlocit unele activităţi de pregătire şi realizează consilierea comandanţilor şi a personalului 

unităţii în vederea asigurării dezvoltării carierei, respectiv a competenţelor profesionale şi a celor 

individuale. 

Concret pe parcursul anului 2017 pregătirea asigurată de instituţiile de învăţămînt 

specializate, Centrele de antrenament şi pregătire de specialitatea precum şi Centrele de Formare 
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şi Pregătire în descarcerare şi Medicină Generală de Urgenţă fost gestionată de structura de 

resurse umane. Astfel în 2017 un număr de 175 cadre militare au parcurs  o serie de cursuri de 

carieră, pentru iniţiere şi dezvoltarea carierei, de specializare precum şi examene de atestare, 

reatestare, asigurate de instutuţiile de învăţămînt specializate ale MAI, Centrele de antrenament şi 

pregătire de specialitatea precum şi de Centrele de Formare şi Pregătire în descarcerare şi 

Medicină Generală de Urgenţă. 

Conducerea unităţii s-a preocupat constant pentru promovarea informaţiilor privind 

avantajele unei cariere militare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne în rândul tinerilor din 

judeţ, fiind organizate acţiuni de informare asupra ofertelor de şcolarizare ale instituţiilor de 

învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Prezentarea ofertei educaţionale s-a desfăşurat prin: participarea la diferite burse ale 

locurilor de muncă, afişarea ofertei educaţionale la sediul inspectoratului şi subunităţi, la 

panourile de informare ale instituţiilor locale, s-a publicat pe pagina de internet a inspectoratului 

programa de admitere, s-a difuzat în presa locală şi în cadrul emisiunilor radio şi TV a unor 

materiale pentru promovarea profesiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.  

 Solicitanţii au fost consiliaţi în vederea participării la concursurile de admitere prin 

precizarea condiţiilor legale şi a criteriilor specifice de recrutare.  

Pentru concursul de admitere în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - 

Facultatea de Pompieri în anul 2017 a fost organizată o singură sesiune de înscriere şi au fost 

depuse 8 cereri de înscriere fiind declarat „admis” 1 candidat. 

În anul 2017 au fost organizate două sesiuni de înscriere la Şcoala de Subofiţeri de 

Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti. În cadrul primei sesiuni au fost depuse 

15 cereri de înscriere ale candidaţilor şi au fost declaraţi „admis” 4 candidaţi, la a doua sesiune au 

fost depuse 55 de cereri.  

Activităţile specifice Serviciului Resurse Umane în anul 2017, s-au desfăşurat în contextul 

legislaţiei în vigoare şi au constat, în principal, în: 

 convocarea şi întrunirea comisiei de analiză a posturilor; 

 au fost organizate concursuri astfel: 

- pentru ocuparea posturilor vacante prin trecere dintr-un corp în altul (5 posturi); 

- prin concurs, încadrare directă din sursă externă atât pentru ofiţeri cât şi pentru 

subofiţeri(9); 

 - de conducere de la nivelul unităţii, prin recrutare din sursă internă (15 posturi);  

 - proceduri de ocupare a posturilor vacante de execuţie prin selecţie din sursă internă; 

 completarea şi actualizarea permanentă a statului de organizare al unităţii, a fişelor 

matricole şi al sistemului informatic E-MRU, cu toate modificările intervenite; 

 au fost actualizate 72 Declaraţii de avere şi Declaraţii de interese depuse de personalul 

unităţii în anul 2017; 

 au fost derulate două sesiuni de recrutare pentru școlile militare de profil. 
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La finele anului 2017 în unitate aveam un efectiv încadrat de 709 persoane (704 cadre 

militare şi 5 personal contractual), din care au fost evaluate 688 persoane (683 cadre militare şi 5 

personal contractual), nu au fost evaluaţi 18 subofiţeri şi 3 ofiţeri. Dintre aceștia, 9 subofițeri se 

află în concediu pentru creştere copil neavând activitate desfășurată de cel puțin 6 luni inclusiv, 12 

cadre militare (3 ofițeri și 9 subofițeri) provin din școală. 

   În ce priveşte ordinea şi disciplina militară, pentru rezultate foarte bune în activitate, 

îndeplinirea exemplară a atribuţiilor şi conduita corespunzătoare, în anul 2017 au fost acordate 

recompense, constând în: 

 Înaintarea în gradul următor înaintea expirării stagiului minim, cu ocazia zilelor 

armelor, Ziua Protecție Civile-28 Februarie, respectiv Ziua Pompierilor-13 

Septembrie precum și 1 Decembrie de Ziua Națională a României, astfel:  

-  7  ofiţeri 

-  17 subofiţeri 

 Citarea prin Ordin de Zi pe Unitate: 

- 1 subofiţer 

 Distincție de serviciu: 

-  1 ofiţer 

 Diplome de merit: 

-  11 cadre militare 

 Emblemă de merit”Acíuni umanitare cls.a III-a”: 

-  1 subofițer 

 Plachetă onorifică: 

-  1 subofițer 

Tot în anul 2017 au fost aplicate un număr de 2 sancţiuni diciplinare, constând în 

„avertisment” –, pentru:  

-lipsa de sinceritate sau a curajului răspunderii pentru faptele comise, întârzierile în 

executarea sau transmiterea ordinelor primite 

- neîntreținerea armamentului și a tehnicii din dotare 

Nivelul încadrării posturilor prevăzute în statul de organizare al I.S.U Cluj la data de 

31.12.2017 se prezenta astfel: 

Categoria Prevăzut Încadrat Vacant Procent 

Ofiţeri 66 56 10 84,84% 

Maiştri militari 10 6 4 60% 

Subofiţeri 699 642 57 91,84% 

Total cadre militare 775 704 71 90,83% 

Funcţionari publici 0 0 0 0 

Personal contractual 8 5 3 62,5% 

TOTAL GENERAL 783 709 74 90,54% 
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Pe parcursul anului 2017 au fost încadrate în unitate 23 de cadre militare, respectiv 5 

ofiţeri (1 mutat de la alt inspectorat, 2 absolvenţi ai Facultăţii de Pompieri şi 1 absolvent al AFT 

Sibiu), 18 subofiţeri (7 mutaţi de la alte inspectorate, 9 repartizaţi la absolvirea şcolii de 

subofiţeri, şi 2 încadraţi prin concurs din sursă externă). Pe parcursul aceluiași an am avut 5 

subofițeri care au promovat concursurile de trecere dintr-un corp în altul fiind încadrați pe funcții 

de ofițer. 

Tot în anul 2017 au fost înregistrate  24 pierderi, din care 5 ofiţeri (4 pensionați și 1 mutat 

la altă unitate), 2 maiștri militari pensionați, 17 subofiţeri (14 pensie, 2 mutaţi la alte unităţi şi 1 

demisie).  

În urma promovării concursului pentru trecere în corpul ofițerilor 5 subofițeri din cadrul 

ISU Cluj au fost trecuți în corpul ofițerilor. 

Din situaţia medicală a personalului prezentată pentru perioada 01.01-31.12.2017 rezultă 

următoarele: 

- 13 cadre militare din care 1 ofițer și 12 subofiţeri sunt clasaţi „apt limitat în timp de pace 

şi război”, cu revizuire;  

O altă latură importantă a resurselor umane a reprezentat-o activitatea de prevenire a 

riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor. Printre principalele activităţi de prevenirea 

riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor desfăşurate în cursul anului 20176 s-au regăsit: 

 s-a întocmit planul de prevenire şi protecţie pentru anul 2017;  

 în urma modificărilor legislative au fost actualizate tematicile de instruire în domeniul     

S.S.M. şi s-a întocmit un program de instruire testare; 

 participare în perioada 02 – 05.05.2017 la şedinţa de pregătire cu lucrătorii desemnaţi 

din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ; 

 s-au solicitat fonduri în vederea aprovizionării cu  echipament de lucru şi protecţie, 

suma alocată fiind de 300 lei; 

 s-a obţinut de la M.A.I. – D.G.M.R.U.  reînoirea avizului de încadrare a locurilor de 

muncă în condiţii deosebite a personalului contractual din unitate; 

 instruirea periodică în subunităţi şi compartimentele Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă ,,Avram Iancu” al judeţului Cluj se realizează conform tematicii; 

 au fost realizate buletinele de masurători ale centurilor de împământare de la clădirile  

inspectoratului; 

 efectuarea verificării periodice a fişelor individuale de instructaj privind securitatea şi 

sănătatea în muncă a personalului; 

 întocmirea raportului privind activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate conform 

actelor normative în vigoare. 

În cursul anului 2017 la nivelul unităţii au fost înregistrate 1 eveniment, iar în urma 

cercetărilor a fost încadrat ca accident de muncă. 
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2. În plan logistic 

Ca în orice alt domeniu de activitate, acţiunea de gestionare şi prevenire a situaţiilor de 

urgenţă este susţinută de o serie de structuri al căror efort este direcţionat, în sensul asigurării 

resurselor şi condiţiilor, pentru îndeplinirea misiunilor stabilite prin lege. 

In anul 2017 în cadrul serviciului logistic a fost o fluctuaţie de personal destul de mare, 

ceea ce adus la o îngreunare a îndeplinirii sarcinilor şi misiunilor. 

  În anul 2017 de la M.A.I. au fost repartizate unităţii noastre credite bugetare în valoare de: 

- 1.666.800 lei pentru bunuri şi servicii, reprezentând 3,94% din total buget 

alocat, mai puţin faţă de anul precedent cu 28.57%. 

- 11410 lei pentru active fixe, reprezentând 0,03% din total buget alocat 

Fonduri bugetare alocate pentru bunuri şi servicii:  

- necesar, conform “Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2017” – 

4.487.300 lei; 

- necesar conform „Program logistic pentru anul 2017” – 12.538.000 lei; 

- alocate, conform bugetului pe anul 2017 – 1.666.800 lei; 

- s-a asigurat 37,14 % din necesar conform „Programului  anual al achiziţiilor 

publice pe anul 2016”, faţă de 46,18 % asigurat în anul 2016; 

- s-a asigurat 13,29 % din necesar conform „Program logistic pentru anul 2017”,  

faţă de 16,51 % asigurat în anul 2016.  

 Bugetul unităţii a fost suplimentat de către autorităţile locale, astfel : 

- Primăria Cluj - Napoca a alocat un buget de 121.825 lei, pentru repararea 

ambulanţelor, verificarea si repararea echipamentrlor medicale de pe ambulante. 

- Consiliul judeţean Cluj a alocat un buget de 80.000 lei, pentru bunuri şi servicii. 

- Primăria oraşului Huedin a alocat un buget de 220.000 lei, pentru reparaţii 

curente la Detaşementul de Pompieri Huedin. 

- Primăria comunei Gilău a alocat un buget de 440.000 lei, pentru Extindere garaj 

şi Mansardare garaj la Garda de Intervenţie Gilău 

Cheltuieli efectuate 
Valoare cheltuieli 

efectuate 

Procent din necesar  

Program anual al 

achiziţiilor publice 

Procent din 

bugetul alocat 

Utilităţi 673.900 lei 39,88% 40,43% 

Auto: 

- Reparaţii 

- ITP şi revizii 

- Piese de schimb  

- Asigurări RCA 

418700 lei 84,1% 25,12% 

Administrativ: 34,842,12 lei 8,7% 2,09% 
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- Reparaţii clădiri 

- Revizii centrale termice 

Carburanţi şi lubrifianţi 496800 lei 52,38% 29,80% 

Diverse (Comunicaţii, birotică, 

materiale pentru curăţenie,  protecţia 

muncii, pregătire profesională, 

cheltuieli de transport etc.) 

61.800 lei 47,65% 3,70% 

                                                                           

Nr. 

crt. 

Societatea care a oferit 

bunurile 

Nr. contract 

comodat 
Bunuri materiale Cant. 

Valoare 

comodat 

total (lei) 

Obs. 

1.  
FUNDATIA PENTRU 

SMURD 

2003502 din 

22.09.2017 

Motocicleta SMURD 

BMW F700GS, serie 

sasiu 

WB10B0601HZ9299

89 

1 74,149.65  

2.  
FUNDATIA PENTRU 

SMURD 

2003502 din 

22.09.2017 

Motocicleta SMURD 

BMW F700GS, serie 

sasiu 

WB10B0606HZ9297

31 

1 74,149.65  

3.  
FUNDATIA PENTRU 

SMURD 

2003502 din 

22.09.2017 

Echipamente 

medicale 
2 76,252.99  

4.  
FUNDATIA PENTRU 

SMURD 

2003502 din 

22.09.2017 

Echipamente de 

protectie motociclisti 
10 18,700.02  

5.  
CONSILIUL 

JUDEŢEAN CLUJ 
1400319 

Autoturism Dacia 

Sandero 
1 36505,60  

6.  p.f. GYORGY TIBERIU 1400498 
Echipamente 

telecomunicatii si IT 
9 491,86  

7.  
p.f. CHIUZAN 

GRIGORE 
1400499 

Echipamente 

telecomunicatii si IT 
1 237,00  

8.  
BT ASSET 

MANAGEMENT SAI 
1402016 

Echipamente 

telecomunicatii si IT 
5 2250,00  

9.  MUNICIPIUL DEJ 1402741 

Autospeciala pentru 

prima intervenţie şi 

comandă Volkswagen 

Amarok  

1 515280,00  
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Valoarea drepturilor de echipament pentru cadrele militare în anul 2017 este de 2.163.769 

lei, sumă din care s-a distribuit echipament în valoare de 59,439,01 lei şi 1,869.866,45 lei sume 

acordate în contul drepturilor de echipament ale anului 2016. 

 Gradul de asigurare cu articole din compunerea ţinutei de serviciu este de 92%, iar din 

ţinuta de reprezentare  este de 96%. 

Unitatea are asigurat : 

- 25,39 % din armamentul individual; 

- 9,2  % muniţie; 

- 99 % mijloace de protecţie individuală; 

- 87 % articole de cazarmare. 

În ce priveste patrimoniul imobiliar şi reparaţiile, unitatea are în subordine 5 detaşamente 

şi 5 gărzi de intervenţie totalizând un nr. de 63 construcţii. Unitatea mai are un imobil la Huedin 

pentru care a fost făcute demersuri în vederea predării către Consiliul Judeţean Cluj.  

Valoarea imobilelor apaţinând M.A.I. aflate in administrarea unităţii noastre este de 

21.657.704,66 lei, iar valoarea imobilelor aparţinând domeniului public al unor unităţi 

administartiv teritoriale şi aflate în administrarea noastră este de 3.038.442 lei. 

În anul 2017 pentru administrarea imobilelor unităţii au fost efectuate următoarele 

cheltuieli :  

- lucrari de reparatii si intretinere la imobile în valoare de 34.842,12 lei.  

- verificări tehnice la centralele termice în valoare de 3729,46lei; 

- utilităţi (energie electrică, gaz, lemne pentru foc, apă) în valoare de 673.900 lei; 

- materiale de curăţenie în valoare de 3000 lei; 

- furnituri, birotică în valoare de 6700 lei. 

La aceasta dată situatia tehnicii din parcul auto se prezinta astfel : 

- 49 % din autovehicule de interventie au norma de exploatare depăşită, iar la 

grupa transport 42 % din autovehicule; 

- faţă de prevederile tabelei de înzestrare unitatea are lipsă un număr de 66 

autovehicule şi autospeciale, 16 bărci/ambarcaţiuni şi 23 peridocuri. 

Fondurile alocate pentru carburanti - lubrefianţi, piese de schimb şi reparaţii auto sunt : 

                                                                                                  2015        2016               2017 

  - carburanţi-lubrifianţi                                  593.452    538.488 496.800 

                        - piese auto                                                    181.287    76.641   43.993 

  - reparaţii auto                                    232.915    182.940 179.257 

  - revizii/ITP/aparate de respirat                    201.391    154.686 120.36 
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Spitalul Clinic Judetean Cluj a asigurat 71.825 lei pentru revizii şi reparatii, 30.000 lei 

pentru carburant şi 50.000 lei pentru remedierea defecţiunilor apărute la aparatura medicală. 

 Gradul de asigurare la principalele materiale şi accesorii P.S.I. se prezintă astfel : 

- 40 % la scări manuale 

- 97 % costum protecţie pompieri (Nomex) 

- 34,8 % cizme scurte din piele cu brant metalic 

- 20 % corzi şi cordiţe 

- 94 % centuri de siguranţă 

- 56 % cască protecţie p.s.i.cu vizor 

- 68 % mănuşi protecţie p.s.i. 

- 44,81 % spumogen lichid 

- 70 % pulbere Florex 

În anul 2017 au fost fost distribuite de I.G.S.U. echipamente şi autospeciale achiziţionate 

prin programul ERSL, astfel: 

- barca pneumatica BP4 fara motor     1 buc 

- echipament tip Hooligan    1 cpl 

- aparat de respirat Drager PSS 5000    247 cpl 

- aparat de respirat Ariac D2C    25 cpl 

- motopompă remorcabilă de mare capacitate 1 cpl 

- motocilete SMURD     2 buc 

- echipament de protectie motociclisti   10 cpl 

- aparat de respirat Drager BG 4 Plus   6 buc 

- autocamion cu sistem hidraulic de incarcare/descarcare 1 cpl 

In ceea ce priveste parcul auto au fost efectuate un număr de 48 reparaţii în unităţile 

service autorizate, 82 ITP-uri  şi 62 revizii din fondurile alocate de la bugetul de stat. Din alte 

surse au mai fost efectuate revizii şi reparaţii la ambulanţele unităţii în valoare de 71.825 lei 

Pentru standul de încarcare a buteliilor de aer comprimat este nevoie de autorizarea a cel 

puţin încă două persoane (unul la reşedinţă şi unul la Detaşamentul de Pompieri Huedin). 

Trebuie avut în vedere ca este necesara efectuarea unor lucrari pentru asigurarea protectiei 

respiratiei in cadrul interventiilor, astfel: 

Nr. 

crt. 
Denumire lucrare Cantitate 

Valoare 

estimativa 
Obs 

1 
Inlocuire kit la 6 ani pentru aparate de respirat 

cu aer comprimat 
100 106700  

2 Verificare butelii cu aer comprimat 400 98000  

3 Înlocuire robinet butelii cu aer comprimat  400 80000  

 TOTAL  284700  
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A fost înregistrat, în anul 2017, 1 accident rutier, în scadere faţă de anul 2016 cu 50%, 

vinovaţi de producerea acestora fiind ceilalti participanti la trafic. Cauza care a determinat 

producerea accidentului este neacordarea de prioritate. 

În conformitate cu  art. 15 alin. (2) din Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii 

de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de 

combustibil, supravegherea instalaţiilor şi echipamentelor existente în unitate, ce intră sub 

incidenţa I.S.C.I.R., se realizează prin 5 Responsabili cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a 

Instalaţiilor (R.S.V.T.I.) autorizaţi I.S.C.I.R., dintre care un R.S.V.T.I.-ist coordonator la nivel de 

unitate şi 4 R.S.V.T.I.-işti la Detaşamentele şi Gărzile de Intervenţie subordonate. 

3. În planul achizițiilor public 

 Achizițiile publice desfășurate de unitate s-au desfășurat conform planului anul de achiziții 

publice pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, HG nr. 395/2016 și 

Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

 În anul 2017 s-au desfășurat următoarele tipuri de achiziții: 

- O procedură simplificată cu aplicare integrală prin mijloace electronice având 

ca obiect furnizare gaze naturale. Cu ofertantul câștigător E-ON Energie 

România s-a încheiat un contract de furnizare în valoare de 278,07 lei fără 

TVA 

- 365 de achiziții directe în valoare de 594969,96 lei fără TVA 

 Din totalul achizițiilor finalizate în anul 2017 92% au fost realizate prin platform SEAP. 

 

 În plan financiar 

În anul 2017 au fost repartizate unităţii noastre credite bugetare în valoare de 42.605.984  

lei din care: 

   40.624.300 lei pentru cheltuieli de personal ( 95,4% ); 

   1.666.800 lei pentru cheltuieli materiale şi servicii ( 3,90% ); 

   18.694 lei despagubiri civile (0,03%) 

   11.400 lei pentru cheltuieli de investiţii (0,02%); 

   284.790 lei pentru asigurari si asistenta sociala ( 0,65% ). 

Cheltuieli efectuate aferente drepturilor de personal : 

 salarii şi contribuţii aferente acestora              29.382.355 lei 

 indemnizaţii de delegare                                        7.718  lei 

 norme de hrană                                                  9.097.557 lei      

 drepturi echipament                                           1.948.237 lei       

 transport la şi de la locul de muncă                        27.777 lei    

 drepturi pe perioada concediului de odihnă         160.656 lei 

La capitolul de asigurări şi asistenţă socială sumele alocate au fost cheltuite astfel : 
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 indemnizaţii creştere copii             274.990 lei 

 CASS aferent indemnizaţiilor            9.579 lei 

La  finele anului 2017 unitatea nu a înregistrat datorii faţă de cadre. 

Raportul dintre sumele alocate prin buget, pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli 

materiale este disproporţionat (la nivelul unităţii noastre se prezintă astfel : 95,4 % cheltuieli de 

personal, 3,9 % cheltuieli materiale, 0.03% despagubiri civile; 0,02% cheltuieli de investiţii şi 

0,65 % asigurari si asistenta sociala); 

CATEGORIA  

Buget total 2017  42.605.984 lei 
Cheltuieli de personal 40.624.300 lei 

Alte titluri 1.981.684 lei 

Cheltuieli directe 

pentru activitatea 

SMURD 

193.705 lei din care 149.880 lei - salarii C.F.P.D.A.M.U.; 

                                  43.825 lei - reparaţii şi revizii ambulanţe. 

 

VI. COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj are relaţii foarte 

bune de colaborare cu autorităţile judeţene şi locale dovadă sunt fondurile financiare alocate de 

acestea pentru achiziţie de tehnică de intervenţie, lucrări de reabilitare sau întreţinere a localurilor 

subunităţilor sau cumpărare de materiale şi accesorii necesare pentru intervenţie.  

Unitatea a păstrat activităţile de colaborare cu partenerii străini, în vederea continuării 

schimburilor de experienţă cu organizaţii similare din comunitatea europeană şi nu numai. 

Obiectivele urmărite vizează identificarea noilor proceduri de lucru sau tehnici de intervenţie mai 

eficiente decât cele utilizate, precum şi în privinţa activităţilor de prevenire, conştientizare şi 

informare a cetăţenilor din judeţul nostru. 

S-au păstrat legăturile cu partenerii care ne-au sprijinit de-a lungul timpului şi s-a oferit 

sprijin pentrru o serie de activităţi internaţionale desfăşurate în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţa 

şi Ingineria Mediului (UBB Cluj-Napoca) şi I.G.S.U. 

Dintre aceste activităţi amintim desfăşurarea unei vizite de lucru a unei delegaţii a I.S.U. 

Cluj la Brigada de Pompieri din Zwolle – Olanda şi vizitele studenţilor din cadrul instituţiilor de 

formare de poliţie din Germania (efectuată prin intermediul Şcolii de Agenţi de Poliţie "Septimiu 

Mureşan" Cluj-Napoca). 
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1.  

 

1. Dotarea şi funcţionarea echipamentelor de comunicaţii 

În anul 2017, deficitul de echipamente de comunicaţii la nivelul inspectoratului nostru a rămas 

constant: 

- 20,00 % pentru staţii fixe; 

- 64,11 % pentru staţii mobile; 

- 38,10 % pentru staţii portabile. 

Au fost asigurate mijloace de comunicaţii prin telefonia mobilă, printr-un număr de 99 de 

abonamente, iar prin telefonie fixă printr-un număr de 15 abonamente. 

De asemenea, sunt operaţionalizate un număr de 4 terminale telefonice satelitare. 

 

2. Dotarea şi funcţionarea echipamentelor informatice 

Parcul de tehnică de informatică este învechit, având în componenţă echipamente cu un 

grad ridicat de uzură. Spre sfârşitul anului curent a fost primită o sponsorizare, din partea Băncii 

Transilvania, de 25 de unităţi centrale. Aceste 25 de UC nu pot fi puse în funcţiune în totalitate, 

având în vedere că nu au monitoare şi că nu au fost alocate fonduri pentru achiziţie. 

În acest moment procentul de înzestrare cu staţii de lucru este de sub 60,00%. 

În cursul anului 2017 a fost refăcută aproape în totalitate reţeaua internă de date a 

inspectoratului, pentru modernizarea şi simplificarea celei existente anterior. 

3. Funcţionarea programelor informatice 

Aplicaţiile informatice utilizate în cadrul inspectoratului nostru sunt următoarele: 

                   - de interes operativ: SIMIEOP, S1AD, SMS-STS, SMISU, FIJAJUD, APOLLO; 

                   - de evidenţă: eMRU, MAISAL, CONTBUG, SITFIN, DASINF. 

Aplicaţiile informatice au fost actualizate la nevoie, atât din punct de vedere al bazelor de 

date, cât şi al cerinţelor de funcţionare. 

4. Aplicaţiile WEB 

Pagina WEB a fost reconstruită în totalitate pe parcursul anului 2017, cu schimbarea 

platformei, pentru a afişa conţinutul sub o formă mai atractivă şi prietenoasă. 

5. Cheltuieli de resortul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

Cheltuielile efectuate la nivelul inspectoratului nostru, de resortul Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei, în 2017, însumează 40.885,05 faţă de 148.286,8 lei, pentru 2016. 

Între activităţile majore realizate în anul curent amintim: 

- Transferul dispeceratului reşedinţei (linia de comunicaţii operative) în o locaţie 

diferită, prin conectarea noii locaţii prin cabluri de joasă tensiune la sala tehnică 

ISUCJ-OJTSCJ; 

- Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de date a inspectoratului; 
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- Reabilitarea şi modernizarea liniilor de transfer de date ale detaşamentelor din 

subordinea inspectoratului; 

- Reconstruirea site-ului WEB al inspectoratului; 

- Executarea exerciţiului tactic pe linie de comunicaţii pentru testarea capacităţii de 

operaţionalizare a unui punct de comandă înaintat în situaţii în care s-ar putea 

impune; 

- Promovarea, instruirea şi eficientizarea comunicaţiilor radio atât la misiuni de 

rutină, cât şi la misiuni extraordinare; 

- Au fost făcute demersuri în vederea reacreditării sistemelor informatice şi de 

comunicaţii, şi activităţi privind anti-intercepţia unor echipamente de comunicaţii 

şi informatică; 

- Actualizarea tuturor procedurilor de lucru ale structurii şi întocmirea unor 

proceduri de lucru suplimentare pentru care activitatea o impune. 

 

VII. RISCURI 2017 

1. Dificultăţi în executarea intervenţiilor datorită vechimii tehnicii de intervenţie atât pe 

latura situaţiilor de urgenţă cât şi acordarea prim ajutorului medical calificat ( 51 % 

din autovehicule de interventie au norma de exploatare depăşită); 

2. Neexecutarea la timp (încadrarea în termen conform legislaţiei în vigoare) a unor 

atribuţiuni specifice unor compartimente, datorită lipsei personalului ( exemplu avizare 

– autorizare  

 

VIII. OBIECTIVE 2017 

 

1. Completarea deficitului de personal la nivelul unităţii şi subunităţilor subordonate, 

având în vedere trecerea în rezervă a unor cadre precum şi intrarea în vigoare a noului 

stat de organizare; 

2. Finalizarea privind amenajarea și dotarea Centrului Județean pentru Conducerea şi 

Coordonarea Intervenţiilor şi a Dispeceratului Integrat, proiect care a fost început în 

anul 2008 ; 

3. Deschiderea unui punct de lucru (echipaj SMURD) în localitatea Gherla, unde 

primaria intenţionează să construiască o clădire nouă pentru acest proiect; 

4. Finalizarea lucrărilor de reabilitare a clîdirilor de la  reabilitării clădirilor de la 

Detaşamentul de Pompieri Huedin şi Garda de intervenţie Gilău cu ajutorul resurselor 

financiare alocate de primariile celor două localităţi, Huedin şi Gilău. 

5. Completarea tehnicii de interventie de la Detasamentul 2 de Pompieri Cluj Anoka şi 

Turda, prin achizitionarea, de catre primariile celor două municipii, a unei 

autospeciale de prima interventie, de mici dimensiuni. 
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6. Reconfigurarea cailor de acces la Detasamentul de Pompieri Dej, avand in vedere 

faptul ca o parte din cladire este retrocedata si astfel s-au micsorat spatiile si 

posibilitatile de acces in cladirea ramasa. 

 

IX. CONCLUZII 

 

1. Raportul dintre sumele alocate prin buget, pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli 

materiale este disproporţionat (la nivelul unităţii noastre se prezintă astfel : 94 % 

cheltuieli de personal, 5,2 % cheltuieli materiale, 0,30% cheltuieli de investiţii şi 0,50 

% asigurari si asistenta sociala); 

2. Necesarul de autospeciale, motoutilaje si alte materiale este asigurat doar în proporţie 

de cca. 50 % faţă de prevederile tabelei de înzestrare. Situaţia tehnicii din parcul auto al 

unităţii se prezintă astfel : 51 % din autovehicule de interventie au norma de exploatare 

depăşită; 

3. Acţiunile şi activităţile desfăşurate de către inspecţia de prevenire sunt tot mai 

numeroase, mai ales pe partea de avizare-autorizaţii (suntem printre primele locuri din 

ţară în ceea ce priveşte numărul de dosare depuse spre avizare–autorizare) iar 

personalul este în număr mic; 

4. Ambulanţele S.M.U.R.D. din dotare sunt vechi, au fost reparate de nenumarate ori iar 

unele nu mai prezinta siguranta în exploatare. 

5. Numărul de intervenţii creşte de la an la an, gestionarea acestora impunând înniorea 

parcului auto  şi un consum suplimentar de resurse umane. 
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