
 

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

în anul 2015 
 

 

I. INTRODUCERE  

 

Acţiunile şi activităţile desfăşurate în anul 2015 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 

respectiv menţinerea în cota de încredere acordată de cetăţeni. 

 Direcţiile principale de acţiune ale unităţii au vizat : 

- asigurarea măsurilor specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

- reducerea timpilor operativi de intervenţie prin finalizarea dispeceratului integrat; 

- menţinerea în stare de funcţionare a tehnicii de intervenţie; 

- asigurarea reabilitării spaţiilor din subunităţile de intervenţie; 

- menţinerea contactelor cu partenerii străini. 

Toate activităţile au fost organizate şi s-au desfaşurat în condiţiile unui an dificil din punct de 

vedere economico-financiar, punandu-si amprenta asupra acestora. 

 

II. OBIECTIVE STRATEGICE 

 

a) respectarea prevederilor actelor normative şi a reglementărilor privind apărarea împotriva 

incendiilor şi protecţia civilă; 

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) îmbunătăţirea calităţii vieţii prin reducerea pagubelor produse ca urmare a manifestării 

situaţiilor de urgenţă; 

e) 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; 

f)  aprofundarea cunoştinţelor şi perfecţionarea deprinderilor întregului personal pentru a 

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

g) menţinerea sării de operativitate şi condiţiilor necesare îndeplinirii misiunilor specifice; 

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

subunităţilor; 

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

personalului; 

j) asigurarea măsurilor necesare desfăşurării în bune condiţiuni a Programului  „Cluj-Napoca – 

Capitală Europeană a Tineretului - 2015”. 
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III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 

 

1. Gestionarea situaţilor de urgenţă 

 

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. 
              Solicitări prin S.N.U.A.U.-112 Anul 2014 Anul 2015 Procent  

Trend 

(%) 

1.  

Intervenţii efective I.S.U. 11.611 14.175 97,5 % 22,08% 

 intervenţii pentru situaţii de urgenţă 1.443 1.710 12 % 18,50% 

 intervenţii S.M.U.R.D. 10.168 12.465 88 % 22,59% 

2. 2 
Solicitări fără intervenţie (întors din drum, 

deplasări fără intervenţie, alarme false) 
284 312 2 % 9,86% 

3. 3 Intervenţii S.V.S.U. / S.P.S.U. 63 84 0,5 % 33,33% 

       TOTAL SOLICITĂRI pentru intervenţie 11.958 14.571 100 % 21,85% 

 

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

pe tipuri, astfel: 

Nr. 

crt. 
Tipul intervenţiei Anul 2014 Anul 2015 Trend (%) 

1. 1

. 

Ajutor medical de urgenţă: 9.931 11.989 20,72% 

 afecţiuni medicale diverse 5.383 6.322 17,44% 

  traumatisme 1.637 1.987 21,38% 

 afecţiuni cardiace 597 1.140 90,95% 

 transport interclinic medicalizat 1.250 1.109 -11,28% 

 prim-ajutor la accidente rutiere/feroviare 603 647 7,30% 

  intoxicaţii 198 417 110,61% 

 intervenţíi la stop cardio-respirator  192 231 20,31% 

 arsuri 18 40 122,22% 

 intervenţii la persoane găsite decedate 53 96 81,13% 

2.  Descarcerare 105 119 13,33% 

3.  Incendii 485 540 11,34% 

4.  Incendii de vegetaţie şi altele 125 185 48,00% 

5.  

Asistenţa persoanelor : 235 401 70,64% 

 degajări de persoane 43 44 2,33% 

 cu intenţia de a se arunca în gol 4 5 25,00% 

 rămase blocate 169 207 22,49% 

 persoane căzute în locuri publice 19 145 663,16% 

6.  

Acţiuni pentru protecţia comunităţilor  161 194 20,50% 

 degajări de elemente de construcţie, ţigle, 

tencuială,ornamente, ţurţuri, arbori etc. 
69 65 -5,80% 

 salvări de animale 56 60 7,14% 

 protecţia mediului 5 4 -20,00% 

 supravegherea zonei de producere 

probabilă a unei situaţii de urgenţă în caz 

de incendiu, accident rutier  

28 49 75,00% 

 alte intervenţii (transport apă, înlăturarea 3 16 433,33% 
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Nr. 

crt. 
Tipul intervenţiei Anul 2014 Anul 2015 Trend (%) 

efectelor fenomenelor hidro-meteo, etc.) 

7.  

Alte situaţii de urgenţă  569 747 31,28% 

 evenimente publice de amploare 227 281 23,79% 

 misiuni de asanare şi distrugere de muniţie 

rămasă neexplodată 
110 73 -33,64% 

 intervenţii ale echipajului de scafandri 4 3 -25,00% 

 inundaţii 25 39 56,00% 

 alte intervenţii 203 351 72,91% 

8.  Intervenţii în cooperare cu S.V.S.U. şi S.P.S.U. 97 137 41,24% 

9.  Intervenţii în alte judeţe 74 70 -5,41% 

 

 

 Persoane asistate de echipaje SMURD 10.467 12.703 21,36% 

 
Victime în alte intervenţii 

decât SMURD 

Decedaţi  26 73 180,77% 

Răniţi  21 28 33,33% 

 

Situaţia intervenţiilor, pe subunităţi (inclusiv gărzile de intervenţie dislocate) este următoarea: 

 

Nr. 

crt. 
Subunitatea (garda de intervenţie) Anul 2014 Anul 2015 Trend (%) 

1. 

Detaşamentul de Pompieri Cluj-Napoca 2.691 3.644 35,41% 

 intervenţii efective în situaţii de urgenţă 631 708 12,20% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 1.994 2.860 43,43% 

 solicitări fără intervenţie 66 76 15,15% 

2. 

Detaşamentul de Pompieri Dej 2.317 3.064 32,24% 

Garda de intervenţie Dej 1.462 1.696 16,01% 

 intervenţii efective în situaţii de urgenţă 178 211 18,54% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 1.237 1.417 14,55% 

 solicitări fără intervenţie 47 68 44,68% 

Punctul de lucru Mociu 855 1.368 60,00% 

 intervenţii efective în situaţii de urgenţă 17 22 29,41% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 824 1.322 60,44% 

 solicitări fără intervenţie 14 24 71,43% 

3. 

Detaşamentul de Pompieri Turda 2.445 2.556 4,54% 

Garda nr. 1 de intervenţie Turda 1.864 1.934 3,76% 

 intervenţii efective în situaţii de urgenţă 180 222 23,33% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 1.607 1.652 2,80% 

 solicitări fără intervenţie 77 60 -22,08% 

Garda nr. 2 de intervenţie Băişoara 581 622 7,06% 

 intervenţii efective în situaţii de urgenţă 16 26 62,50% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 558 588 5,38% 
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Nr. 

crt. 
Subunitatea (garda de intervenţie) Anul 2014 Anul 2015 Trend (%) 

 solicitări fără intervenţie 7 8 14,29% 

4. 

Detaşamentul de Pompieri Huedin 1.292 1.654 28,02% 

Garda nr. 1 de intervenţie Huedin 704 742 5,40% 

 intervenţii efective în situaţii de urgenţă 60 95 58,33% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 626 632 0,96% 

 solicitări fără intervenţie 18 15 -16,67% 

Garda nr. 2 de intervenţie Aghireşu 588 912 55,10% 

 intervenţii efective în situaţii de urgenţă 24 40 66,67% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 557 863 54,94% 

 solicitări fără intervenţie 7 9 28,57% 

5. 

Secţia de Pompieri Colina 3.150 3.569 13,30% 

Garda nr. 1 de intervenţie Colina 1.876 2.021 7,73% 

 intervenţii efective în situaţii de urgenţă 306 331 8,17% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 1.537 1.663 8,20% 

 solicitări fără intervenţie 33 27 -18,18% 

Garda nr. 2 de intervenţie Gilău 1.274 1.548 21,51% 

 intervenţii efective în situaţii de urgenţă 31 55 77,42% 

 intervenţii efective S.M.U.R.D. 1.228 1.468 19,54% 

 solicitări fără intervenţie 15 25 66,67% 

 

Solicitările pentru intervenţie primite prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri 

de Urgenţă - 112 care au fost gestionate de forţele şi mijloacele inspectoratului sunt centralizate în 

tabelul următor: 

Nr. 

crt. 
Perioada 

2014 2015 

Solicitări 

pentru 

intervenţie 

Intervenţii 

efective 
Solicitări fără 

intervenţie 

Solicitări 

pentru 

intervenţie 

Intervenţii 

efective 
Solicitări fără 

intervenţie 

1. Ianuarie 928 905 23 1.044 1.022 22 

2. Februarie  714 693 21 1.153 1.123 30 

3. Martie  1.089 1.066 23 1.252 1.230 22 

4. Aprilie 1.034 1.002 32 1.198 1.171 27 

5. Mai 949 925 24 1.191 1.174 17 

6. Iunie 980 957 23 1.123 1.103 20 

7. Iulie 1.072 1.043 29 1.254 1.232 22 

8. August 1.122 1.103 19 1.409 1.385 24 

9. Septembrie 972 956 16 1.216 1.194 22 

10. Octombrie 965 933 32 1.284 1.256 28 

11. Noiembrie 1.018 1.005 13 1.144 1.109 35 

12. Decembrie 1.052 1.023 29 1.219 1.176 43 

TOTAL  11.895 11.611 284 14.487 14.175 312 
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Media intervenţiilor efective zilnice se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 
Garda de intervenţie 

Intervenţii efective 
Media intervenţiilor 

efective/zi 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2014 Anul 2015 

1. Garda de intervenţie Cluj-Napoca 2.625 3.568 7,19 9,78 

2. Garda de intervenţie Dej 1.415 1.628 3,88 4,46 

3. Garda nr. 1 de intervenţie Turda 1.787 1.874 4,90 5,13 

4. Garda nr. 1 de intervenţie Huedin 686 727 1,88 1,99 

5. Garda nr. 1 de intervenţie Colina 1.843 1.994 5,05 5,46 

6. Garda nr. 2 de intervenţie Gilău 1.259 1.523 3,45 4,17 

7. Garda nr. 2 de intervenţie Aghireşu 581 903 1,59 2,47 

8. Garda nr. 2 de intervenţie Băişoara 574 614 1,57 1,68 

9. Punctul de lucru Mociu 841 1.344 2,30 3,68 

INSPECTORAT  11.611 14.175 31,81 38,84 

 

Situaţia comparativă a intervenţiilor desfășurate în cazul incendiilor și incendiilor de vegetaţie 

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

 

Incendii 2014 2015 Trend (%) 

Forțe I.S.U. 409 440 7,58% 

Mediu urban 260 266 2,31% 

Mediu rural  149 174 16,78% 

Forțe I.S.U.+S.V.S.U./S.P.S.U. 76 100 31,58% 

Mediu urban 15 20 33,33% 

Mediu rural  61 80 31,15% 

Forțe S.V.S.U./S.P.S.U. 10 8 -20,00% 

Mediu urban - - - 

Mediu rural  10 8 -20,00% 

TOTAL  495 548 10,71% 

 

Incendii de vegetație uscată 2014 2015 Trend (%) 

Forțe I.S.U. 111 159 43,24% 

Mediu urban 82 104 26,83% 

Mediu rural  29 55 89,66% 

Forțe I.S.U.+S.V.S.U./S.P.S.U. 14 26 85,71% 

Mediu urban 2 2 0,00% 

Mediu rural  12 24 100,00% 

Forțe S.V.S.U./S.P.S.U. 23 47 104,35% 

Mediu urban 4 1 -75,00% 

Mediu rural  19 46 142,11% 

TOTAL  125 232 85,60% 
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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 TOTAL  
raportate la 

100.000 loc. 

raportate la 

1.000 km
2
 

% 

Detaşamentul de pompieri Cluj-Napoca 
Garda de intervenţie Cluj-Napoca 

3568 1264,32 3077,98 25,17% 127 

Detaşamentul de pompieri Dej 
Garda de intervenţie Dej 
Punctul de lucru Mociu 

2972 2329,45 1557,12 20,97% 132 

Detaşamentul de pompieri Turda 
Garda nr. 1 de intervenţie Turda 
Garda nr. 2 de intervenţie Băişoara 

2488 1818,22 1584,50 17,55% 125 

Detaşamentul de pompieri Huedin  
Garda nr. 1 de intervenţie Huedin 
Garda nr. 2 de intervenţie Aghireşu 

1630 3343,32 901,89 11,50% 116 

Secţia de pompieri Colina  
Garda nr. 1 de intervenţie Colina 
Garda nr. 2 de intervenţie Gilău 

3517 2356,86 4370,37 24,81% 107 

Reºedinţă      84 

ZONA DE COMPETENȚĂ 14.175 1972,50
1
 2123,79

2
 100,00 % 691 

 

 

În ceea ce priveşte timpul mediu de deplasare la intervenţii, respectiv durata medie a 

intervenţiilor, se înregistrează un trend descendent, aşa cum se poate vedea şi în tabelul următor: 

Indicator  
INTERVENŢII SMURD INCENDII 

2014 2015 2014 2015 

Timp mediu de deplasare  15:06 15:00 15:29 14:51 

Durata intervenţiilor 58:30 58:06 76:01 60:54 

 

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

Nr. 

crt. 
Perioada (luna) 

Numărul 

intervenţiilor 

Numărul 

kilometrilor efectuaţi 

Consum carburant 

(litri) 

1.      Ianuarie 20 1232 km 171.06 

2.      Februarie  20 1154 km 145 

3.      Martie  19 1256 km 150,39 

4.      Aprilie 14 977 km 124,54 

5.      Mai 20 1000 km 129,56 

6.      Iunie 13 946 km 121,7 

7.      Iulie 25 862 km 271 

8.      August 22 2078 km 278,16 

9.      Septembrie 19 2428 km 280 

10.      Octombrie 18 2186 km 234 

11.      Noiembrie 15 470 km 63 

12.      Decembrie 27 2792 km 390 

                                                 
1
 s-au folosit  datele furnizate de  INS-DJS Cluj, Alba, Sălaj 

2
 s-au folosit  datele furnizate de OCPI Cluj, Alba, Sălaj 
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TOTAL 232 17381 km 2358,41 litri 

 

 

Nr. 

crt. 
Locul intervenţiei 

Numărul 

intervenţiilor 

Numărul 

kilometrilor 

efectuaţi 

Consum 

carburant 

(litri) 

1. În judeţul Cluj 13 1450 174 

2. În municipiul Cluj Napoca 163 1198 416,57 

3. 

În afara judeţului, din care :    

 în judeţul Bistriţa Năsăud 15 3990 478,8 

 în judeţul Maramureş 7 2072 248,64 

 în judeţul Sălaj 20 3540 424,8 

 în judeţul Alba 9 3231 387,72 

 în judeţul Mureş 2 374 44,88 

  în judeţul Satu Mare 2 710 85 

4. În afara ţării - Ungaria 

(Budapesta) 
1 816 

98 

      TOTAL 232 17.381 2358,41 

 

 

Comparativ cu anul 2014 situaţia se prezintă astfel: 

 

PERIOADA 
Numărul de 

intervenţii 

Numărul kilometrilor 

efectuaţi 
Consum de carburant 

2014 269 19.806 3211,52 

2015 232 17.381 2358,41 

PROCENT - 13,76 % - 12,24 % - 26,56% 

 

 

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 2015, se prezintă 

astfel: 

 

Nr. 

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

1. Cazuri medicale          108689 

S.A.J.  80616 74,17 % 

Servicii private de 

ambulanţă   
15608 14,36 % 

S.M.U.R.D.  12465 11,46 % 

2. 

 

Intervenţii la alte situaţii de 

urgenţă 

 

1794 

Subunităţile de 

interventie I.S.U. 
1710    95,09% 

S.V.S.U./S.P.S.U. 84    4,91% 

TOTAL                                                    110483 
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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 

Intervenții efective desfășurate în  

mediu urban 

Intervenții efective desfășurate în  

mediu rural 

2014 2015 Trend (%) 2014 2015 Trend (%) 

1. Ianuarie 503 427 -15,11% 401 595 48,38% 

2. Februarie  392 496 26,53% 302 627 107,62% 

3. Martie  499 542 8,62% 567 688 21,34% 

4. Aprilie 449 534 18,93% 553 637 15,19% 

5. Mai 442 546 23,53% 483 628 30,02% 

6. Iunie 480 507 5,63% 477 596 24,95% 

7. Iulie 500 592 18,40% 543 640 17,86% 

8. August 514 651 26,65% 589 734 24,62% 

9. Septembrie 520 604 16,15% 436 590 35,32% 

10. Octombrie 454 686 51,10% 479 570 19,00% 

11. Noiembrie 463 603 30,24% 542 506 -6,64% 

12. Decembrie 466 652 39,91% 557 524 -5,92% 

TOTAL  5.682 6.840 20,38% 5.929 7.335 23,71% 

 

Nr.

crt. 
Municipiu/Oraş 

Intervenţii efective 2014 Intervenţii efective 2015 

SMURD Incendii Total SMURD Incendii Total 

1.  Cluj-Napoca 2.685 192 3.397 3.572 191 4.389 

2.  Dej 545 25 648 688 22 799 

3.  Turda 1.106 28 1.226 1.090 43 1.245 

4.  Câmpia Turzii 26 12 49 60 13 96 

5.  Gherla 28 8 41 52 6 62 

6.  Huedin 137 8 160 154 11 188 

TOTAL 4.527 273 5.521 5.616 286  6.779 

 

Activitatea de monitorizare a situaţiilor de urgenţă şi dispecerat s-a desfăşurat în 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. 
115 

108 cod 

galben 

 

7 cod 

portocaliu 

2. 

Monitorizare  evenimente, din care : 6135  

 transporturi de deşeuri periculoase şi transporturi 

speciale 
5884  

 

 manifestări publice cu afluenţă de public 167  
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 alte acţiuni 84  

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

conducere, în principal acestea constând în: 

 efectuarea unui număr de 246 de recunoaşteri în obiective şi localităţi din 

raioanele de intervenţie ale subunităţilor, în urma acestora fiind reactualizate sau 

întocmite 29 de planuri operative de intervenţie şi 84 de fişe operative; 

 de asemenea, în conformitate cu ordinele Inspectoratului General, în ultima 

parte a anului au fost executate un număr de 47 de recunoaşteri în locaţii cu destinaţia de 

cluburi/discoteci în cadrul unor acţiuni desfăşurate în zona de competenţă, în comun cu Inspecţia 

de Prevenire, în urma acestora fiind întocmite fişe de recunoaştere; 

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

urmărilor acestora, au 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 rapoartele de 

evaluare întocmite în urma intervenţiilor desfăşurate de echipajul ATPVM din cadrul 

Detaşamentului de Pompieri Cluj-Napoca, în data de 29.12.2014, în judeţul Galaţi, echipaj aflat 

în misiune de sprijin a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “General Eremia Grigorescu” 

al judeţului Galaţi, ca urmare a ninsorilor abundente şi a viscoului puternic înregistrate la 

sfârşitul lunii decembrie 2014 şi raportul de evaluare a intervenţiei pentru stingerea incendiului 

produs în data de 23.11.2015 la vagoane de tren dezafectate, garate în Staţia C.F.R. 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 producerii unor 

incendii în zona de competenţă a unităţii, respectiv în urma incendiului produs în data de 

26.02.2015 la o fabrică de mobilier din municipiul Câmpia Turzii şi în urma incendiului de 

vegetaţie uscată şi fond forestier produs pe raza comunei Măguri Răcătău în perioada 13.08 -

16.08.2015; 

 revederea, actualizarea sau întocmirea unor planuri de intervenţie şi cooperare sau protocoale cu 

instituţii sau operatori economici care au atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă sau asigură 

funcţii de sprijin, astfel au fost întocmite sau reactualizate planurile de cooperare cu Servicul 

Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj; E.ON Distribuţie România S.A. - Sucursala Cluj şi 

Automobil Clubul Român - Filiala Cluj, Divizia 4 Infanterie „Gemina”  pe linia serviciului de luptă - 

supraveghere CBRN şi a situaţiilor de urgenţă CBRN, cu structurile M.A.I. şi unităţile M.Ap.N. din 

judeţul Cluj pentru îndeplinirea în comun a misiunilor din responsabilitatea acestora şi a structurilor 

subordonate pe timp de pace şi în alte situaţii prevăzute de lege. 
 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, Schema 

cu riscurile teritoriale la nivel judeţean, Concepţia Specifică privind planificarea, pregătirea, 

organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă, „Harta cu organizarea 

intervenţiei în zona de competenţă”, Planul creşterii capacităţii operaţionale a inspectoratului; 
Planul de acţiune al I.S.U.J. Cluj pentru situaţii de alertă teroristă, planurile de intervenţie 

comună cu I.S.U. Sălaj şi I.S.U. Alba;  

 de asemenea au fost actualizate un număr de 45 proceduri interne şi de sistem; 

 pe linia pregătirii continue a personalului, au fost întocmite teme de specialitate şi s-a participat 

la cele 4 sesiuni de pregătire continuă, activitatea fiind completată prin parcurgerea  studiului 

individual, conform planurilor de pregătire aprobate pentru anul 2015; 

 verificarea şi testarea subofiţerilor selecţionaţi pentru îndeplinirea funcţiei de şef gardă de 

intervenţie la Detaşamentul de Pompieri Cluj-Napoca şi comandant de echipaj la Detaşamentul 

de Pompieri Cluj-Napoca, Turda, Huedin şi Secţia de Pompieri Colina, în urma interviurilor 

fiind admişi un număr de 4 subofiţeri; 
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 menţinerea legăturilor cu I.G.S.U. şi Centrul de antrenament al Scafandrilor de la Constanţa, pe 

linia organizării activităţilor de scufundare, misiuni, antrenamente în cadrul Centrului de 

Pregătire a scafandrilor de la Constanţa şi pe linia raportării activităţilor desfăşurate sau a 

participării scafandrilor la misiuni în zona de competenţă a altor inspectorate; 

 au fost organizate şi s-au desfăşurate pe parcursul acestui an 9 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; 

 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 2016 

şi de perspectivă pentru anul 2017, 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 82 de exerciţii interne, atât la nivel de 

subunitate cât şi 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; 

 verificarea în teren şi stabilirea locurilor de dispunere la nivelul judeţului Cluj a bazelor de 

operaţii pentru situaţii de urgenţă, în urma recunoaşterilor efectuate de ofiţeri din Centrul 

Operaţional al inspectoratului, în luna octombrie 2015; 

  participarea la un număr de 281 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 1116 cadre din care 70 de ofiţeri, 2 maiştrii militari, 1044 

subofiţeri, 129 de autospeciale cu apă şi spumă, 70 de ambulanţe, 6 autospecialele de 

descarcerare, 47 maşini medic de urgenţă, 1 A.T.P.V.M., 1 A.I.A.C.C.; 2 P.M.A., 1 ACI, 

48 alte utilaje şi mijloace de intervenţie; dintre cele mai importante amintim: festivalul 

UNTOLD, festivalul ELECTRIC CASTLE, “Transilvania Rally 2015”, Sărbătoarea 

“Adormirea Maicii Domnului” şi Hramul Mănăstirii Nicula, concertele artiştilor “HULIO 

IGLESIAS”, “EROS RAMAZOTI”, “HOSE CARERAS”, evenimentele WE LOVE 

RETRO şi KINGS ON ICE desfăşurate în Sala Polivalentă din municipiul Cluj-Napoca sau 

manifestările sportive cu grad de risc ridicat desfăşurate pe stadioanele Cluj Arena şi Dr. 

Constantin Rădulescu; 

 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; 

 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 2015 au fost monitorizate un număr de 5884 transporturi din care 5090 transporturi de 

deşeuri periculoase şi 794 transporturi speciale, 84 de acţiuni ale serviciilor voluntare 

pentru situaţii de urgenţă, precum şi 167 de manifestări publice; 

  aplicarea procedurii de avizare pentru 134 planuri de intervenţie întocmite de instituţii şi 

operatori economici în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, dintre acestea 100 

de planuri au fost avizate, 25 neavizate şi 9 respinse; 

 pregătirea, organizarea şi participarea la etapa a III - a (faza zonală) a concursurilor 

serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, desfăşurată în municipiile Cluj-Napoca 

şi Turda, în perioada 06.08 - 07.08.2015, fază la care lotul de concurs al inspectoratului  

obţinut locul I; 

 pregătirea, organizarea şi participarea la Faza a II - a a Competiţiei Naţionale de 

Descarcerare şi Acordare a Primului Ajutor Calificat, desfăşurată în perioada 10.06 - 

12.06.2015 în municipiul Cluj-Napoca, competiţie la care inspectoratul a obţinut locul II; 
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 participarea la Conferinţa Societăţii Naţionale de Medicină de Urgenţă şi Catastrofă din 

România, desfăşurată la Iaşi în perioada 05.05 - 07.05.2015; 

 pregătirea, organizarea şi desfăşurarea unei şedinţe de tragere cu pistolul, în data de 

24.06.2015, în Poligonul Militar Someşeni; 

 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, 4 

exerciţii în reţeaua Radio nr. 22, privind funcţionarea în parametrii normali a 

transmisiunilor pe U.U.S. şi 5 exerciţii de antrenament pe Centrala de alarmare F 1001 A; 

 întocmirea documentelor referitoare la organizarea şi executarea serviciului de  

permanenţă;  

 participarea la evaluarea personalului din subunităţi la educaţie fizică, precum şi în vederea 

îndeplinirii atribuţiunilor unor funcţii în cadrul serviciului de permanenţă (şefi GIS; 

subofiţeri de serviciu pe subunitate sau pe punctul de control acces); 

 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. 

   

 În decursul anului 2015, la Centrul de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă 

Medicală de Urgenţă s-au desfăşurat activităţi didactice după cum urmează: 9 (nouă) serii de 

”Cursuri de prim ajutor medical calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare”, cu durata de 

4(patru) săptămâni şi 4 (patru) ”Cursuri de prim ajutor de bază” cu durata de 5 (cinci) zile. 

În cadrul cursurilor cu durata de patru săptămâni au fost instruite un număr de 130 de persoane 

după cum urmează:  

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

- 37 subofiţeri din cadrul I.S.U. ”GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI”  al judeţului Maramureş; 

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

- 10 subofiţeri din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca; 

- 15 persoane din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Cluj. 

În cadrul cursurilor cu durata de 5(cinci) zile au fost instruite un număr de 51 de persoane după 

cum urmează:     

- din cadrul I.S.U. ”AVRAM IANCU” al judeţului Cluj, 4 ofiţeri şi 10 subofiţeri care 

îndeplinesc funcţia de şef gardă intervenţie şi stingere; 

- din cadrul I.S.U. ”GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI”  al judeţului Maramureş, 6 ofiţeri şi 4 

subofiţeri care îndeplinesc funcţia de şef gardă intervenţie şi stingere; 

- din cadrul I.S.U. ”BISTRIŢA” al judeţului Bistriţa Năsăud, 2 ofiţeri şi 7 subofiţeri care 

îndeplinesc funcţia de şef gardă intervenţieşi stingere; 

- din cadrul I.S.U. ”POROLISSUM” al judeţului Sălaj, 5 ofiţeri şi 9 subofiţeri care 

îndeplinesc funcţia de şef gardă intervenţie şi stingere; 

- din cadrul I.S.U. ”SOMEŞ” al judeţului Satu mare, 4 ofiţeri. 

           Rezultatele obţinute au fost bune şi foarte bune, existând şi mici excepţii, 3 subofiţeri care nu au 

promovat cursul, urmând sa revină pentru reinstruire într-o serie ulterioară.  

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

primului ajutor medical cu reprezentanţi ai primăriilor din judeţ,  cu personal al Orgaizaţiei Naţionale 

Cercetaşii României filiala Dej, cu elevii Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, 

precum şi cu studenţi  ai Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. 

           În perioada 17.03-06.06.2014, coordonatorul centrului, a participat la ”Cursul de formare 

formatori pentru acordarea primului ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare” în 

cadrul I.S.U. ”HOREA” al judeţului Mureş. 
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2. Prevenirea situaţiilor de urgenţă 

 

 
În anul 2015 au fost executate 7779 activităţi de prevenire, din care 1414 controale şi acţiuni, în 

care au fost depistate 3843 deficienţe ( 3491 în domeniul prevenirii incendiilor şi 352 în domeniul 

protecţiei civile), din care 1361 (35,41% - 1299 în domeniul prevenirii incendiilor şi 94 în domeniul 

protecţiei civile) au fost înlăturate pe loc. Au fost aplicate 1293 sancţiuni contravenţionale (cu 18,22 % 

mai putine decât în 2014), din care 232 amenzi (cu 40% mai multe decât în 2014), în valoare totală de 

978001 lei şi 837 avertismente (cu 41% mai puţine decât în 2014). 

În activitatea de avizare-autorizare au fost prelucrate un număr de 1562 (cu 50% mai multe) 

dosare şi cereri, fiind emise 286 avize de securitate la incendiu, 42 avize de protecţie civilă, 175 

autorizaţii de securitate la incendiu, 2 autorizaţie de protecţie civilă,  202 de avize transporturi deşeuri 

periculoase, 50 acorduri  pentru jocuri de artificii şi comercializare materiale pirotehnice, au fost 

respinse 182 documentaţii neconforme cu normele şi au fost emise un număr de 623 adrese de răspuns. 

Au fost transmise 27 informări către autorităţile publice locale. 

Pentru asigurarea măsurilor de prevenire la operatorii economici clasificaţi conform 

prevederilor din HGR nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanţe periculoase, au fost efectuate 5 inspecţii în cooperare cu Garda Nationala de Mediu 

- Comisariatul Cluj şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj şi un număr de 5 controale.  

Au fost organizate 278 activităţi de pregătire a populaţiei (instruiri, instructaje şi convocări cu 

personal de specialitate din cadrul operatorilor economici, de la servicii publice deconcentrate 

judeţene, de la comitetele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi, cu şefii serviciilor voluntare şi 

private pentru situaţii de urgenţă,  cu directori de unităţi şcolare şi personalul didactic care asigură 

pregătirea elevilor). 

Cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă s-au desfăşurat 164  activităţi în 

majoritatea lor constând în exerciţii şi aplicaţii desfăşurate la principalele unităţi de învăţământ din 

localităţile de reşedinţă a unităţilor administrtiv teritoriale. Totodată putem aminti aici şi 

organizarea/desfăşurarea concursurilor profesionale cu aceste servicii în etapa judeţeană. 

Pregătirea preşcolarilor şi elevilor a fost una dintre activităţile de prevenire prioritare fiind 

cuprinşi un număr de 41489 (cu o creştere de 100% faţă de anul anterior) elevi şi preşcolari. De 

remarcat este faptul că de la an la an activităţile preventive desfăşurate cu ocazia săptămânii „Şcoala 

Altfel – Să ştii mai multe să fi mai bun” au un real succes numărul participanţilor fiind într-o creştere 

semnificativă. Deschiderea unor noi puncte de atracţie, prin ateliere de lucru  pentru tineri, în locaţiile 

unor centre comerciale au avut un real succes, lucru care ne motivează în menţinerea activităţilor 

desfăşurate în locaţiile deja amenajate precum şi deschiderea unor noi locaţii în care regulile şi 

măsurile de prevenire a situaţiilor de urgenţă să fie aduse la cunoştinţa copiilor într-un mod cât mai 

atractiv. Cu toate că nu se ridică la nivelul activităţilor preventive desfăşurate şi a dorinţelor noastre,  

concursurile cu cercurile tehnico-aplicative „Prietenii Pompierilor” şi „Cu Viaţa Mea Apăr Viaţa” şi-

au găsit o nouă locaţie care să asigure o cât mai bună desfăşurare a lor, sperând într-o dinamică 

pozitivă a participării la aceste activităţi. 

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

formarea comportamentului preventiv). Au fost efectuate 2906 instructaje la instituţiile publice şi 

operatorii economici, au fost publicate 54 articole în presa scrisă, s-a  participat la 14 emisiuni radio şi 

TV şi s-au derulat 284 activităţi de informare preventivă dintre care amintim  campaniile naţionale 

F.O.C. ; R.I.S.C. („Renunţă ! Improvizaţiile sunt catastrofale! şi „Siguranţa nu e un joc de noroc”) şi 

NU TREMUR LA CUTREMUR, derulate în parteneriat  de către Inspectoratul General pentru Situaţii 

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

Anul 2015 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 din 

inspecţia de prevenire. Festivalul UNTOLD răsărit din programul Cluj-Napoca „Capitală europeană a 

tineretului 2015” 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 
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depăşit prin dimensiunile sale orice previziune iniţială posibilă. Gestionarea activităţilor preventive 

pentru peste 200000 de participanţi atât la cele 9 scene amenajate în varii locaţii (de la subsol, săli 

polivalente, scene în incimta strandurilor, stadionul CLUJ Arena) cât şi la numeroasele locuri de 

cazare (campinguri, cămine studenţeşti, unităţi de turism, etc) cât şi la localurile de alimentaţie publică 

din zonele de desfăşurare a festivalului, 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. 

A doua mare provocare a anului a fost generată de schimbările legislative îndeosebi cele 

referitoare la prevederile Legii 307/2006. Dacă anumite aspecte trebuiau lămurite motiv pentru care 

apariţia noilor prevederi legale este salutară, mărirea cuantumului amenzilor a fost un adevărat şoc 

pentru activitatea inspecţiei de prevenire. Subliniez acest lucru bazat pe faptul că inspecţia clujană 

chiar dacă nu aplică un număr semnificativ de amenzi, cuantumul acestora este mult peste media pe 

ţară şi reflectă încălcările grave ale legislaţiei în domeniu. 

Cu toate că au fost multe alte elemente discordante în anul 2015 (toate cele 3 funcţii de 

comandă au fost scoase la concurs şi ocupate de oameni noi; realizarea a altor 3 selecţii de promovare 

pe funcţii de execuţie, au necesitat un timp însemnat dedicat acestor activităţi în defavoarea celor 

preventive), anul 2015 trebuie înţeles la nivelul inspecţiei de prevenire ca un an înainte şi post 

eveniment COLECTIV. Emoţia creată de numărul mare de victime implicate în aceste evenimente 

tragice a dus la creşterea exponenţială a numărului de petiţii, cereri, etc. din partea cetăţenilor şi mass-

media, precum şi a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii avizelor/autorizaţiilor de securitate la 

incendiu. Măsurile necesar a fi adoptate în lunile noiembrie-decembrie (post eveniment) au fost unele 

cu caracter excepţional nemaiîntâlnite vreodată în istoria modernă a inspecţiei de prevenire. De la 

amânarea efectuării controalelor planificate conform planului anual de prevenire şi a celor trimestriale 

şi replanificarea pentru luna decembrie a unor concedii la cadre din inspecţia de prevenire ca prime 

măsuri luate, până la amânarea definitivă a tuturor concediilor din anul 2015 rămase neexecutate, 

planificarea şi executarea  controalelor inopinate pe timpul desfăşurării activităţii la cluburi şi discoteci 

(efectuate în nopţile de vineri, sâmbătă şi uneori duminică), instituirea unui program uneori draconic 

(sub aspectul timpului alocat) de verificare a petiţiilor, sesizărilor societăţii civile, cu monitorizarea 

zilnică prin minim 2 şedinţe de lucru a activităţii fiecărui inspector şi impunerea unui program  mult 

peste capacităţile normale a 8 ore pe zi a pus la grea încercare coeziunea, structura şi fucţionalitatea 

inspecţiei de prevenire aşa cum este ea astăzi organizată.  

Creşterea şi de 100 de ori faţă de anul anterior a cererilor pe domeniul avizare/autorizare, 

aceasta coroborat cu termenele fixe (sub efectul aprobării tacite) de răspuns prevăzute de lege a 

necesitat reorientarea activităţii întregii inspecţii astfel încât 99 % 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. De la situaţii uşor hilare în care a trebuit să lămurim problema 

blocării  unei căi de evacuare de către o mătură şi două făraşe sau a unor ghivece de flori puse pe 

casele de scări a unor imobile de locuit colective până la sistarea activităţii prin aplicarea noilor 

proceduri legale, prevăzute în HGR 915/2015, inspecţia de prevenire a reuşit să răspundă tuturor 

solicitărilor indiferent de gradul de complexitate a lor. 

Prin noile prevederi legale referitor la stabilirea criteriilor privind oprirea funcţionării ori 

utilizării construcţiilor/amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu 

în ceea ce priveşte periclitarea ocupanţilor clădirilor, a dus la noi limite ale competenţelor deţinute de 

inspecţia de prevenire, aceasta prin posibilitatea aplicarii unor afişe şi înscrisuri cu rol de sigiliu de stat 

a căror distrugere presupune sancţiuni din sfera infracţiunilor. Lipsa unor pregătiri prealabile a 

inspectorilor asupra modului de aplicare a acestor prevederi legale coroborat cu necesitatea aplicării 

unor sancţiuni contravenţionale foarte mari a indus o stare de stres general la nivelul cadrelor, primele 

măsuri complementare fiind întocmite doar în prezenţa şefilor şi a unui număr de minim 3 inspectori. 

În contextul celor mai sus precizate trebuie amintită imensa presiune media resimţită de fiecare 

inspector în parte, referitoare la corectitudinea şi onestitatea acestora pe timpul desfăşurării 

controalelor, încercându-se stigmatizarea întregii structuri a inspecţiei de prevenire pe fostul 

neindividualizării răspunderii şi a lipsei unei reacţii instituţionale ferme. 
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Statistica activităţilor de prevenire executate în ultimii 5 ani ne arată următoarele: 

Nr. 

Crt. 
Activitatea 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Controale 1462 2323 1564 2378 1414 

2. Deficienţe constatate 5327 4273 5470 4906 3843 

3. Deficienţe soluţionate 1558 1132 2393 2123 1361 

4. 
Număr sancţiuni/cuantum 

total (în lei) 

388/ 

255650 

319/ 

166650 

1984/ 

361900 

1581/ 

219400 

1293/ 

928001 

5. Număr avize emise 297 250 248 315 328 

6. Număr avize respinse 88 73 58 376 704 

7. Număr autorizaţii emise 114 78 119 127 177 

8. 
Număr autorizaţii 

respinse 
63 52 69 69 101 

9. 

Informare preventivă: 

a. Articole în presă 

b. Emisiuni radio/tv 

c. Broşuri, afişe, pliante 

d. Instruiri 

 
55 

12/4 
6/171/3106 

2099 

 
47 

15/13 
115/3035/14749 

5526 

 
115 

21/24 
0/5809/18391 

3676 

 

85 

9/15 

0/252/90680 

3234 

 

54 

8/6 

0/169/6250 

2906 

10. 

Pregătirea populaţiei prin 

exerciţii: 

a. în caz de incendiu 

b.pentru situaţii de prot. 

civilă 

230 

29 

116 

13 

1116 

54 

1225 

23 

889 

35 

11. 

Nr. preşcolari şi elevi 

implicaţi în activităţi de 

prevenire a situaţiilor de 

urgenţă 

18382 15733 18730 21741 41489 

12. Petiţii 69 71 47 61 180 

 

 
IV. RELAŢIA CU INSTITUŢIA PREFECTULUI 

 

În conformitate cu legislaţia în vigoare prefectul este preşedintele Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă, deci în consecinţă relaţionarea cu Instituţia Prefectului se bazează pe toate 

aspectele şi palierele care definesc situaţiile de urgenţă. În acest sens colaborarea este bilaterală şi 

presupune activităţi comune ce se desfăşoară la nivelul C.J.S.U. atât prin asigurarea secretariatului 

tehnic de către unitatea noastră cât şi acţiuni comune în teren pentru rezolvarea diferitelor probleme 

din judeţ, pe linia situaţiilor de urgenţă.   

 

Pe linia 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.  
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În cursul anului 2015 au avut loc 7 reuniuni, din care 2 ordinare şi 5 extraordinare, 

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

situaţii de urgenţă, stabilirea măsurilor  specifice perioadelor caniculare pentru populaţie şi pentru 

prevenirea incendiilor la nivelul judeţului Cluj, pagubele produse la nivelul judeţului Cluj de către 

fenomenele hidrometeorologice periculoase, prezentarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a 

bazelor de operaţii pentru situaţii de urgenţă – ISU 09/2015, Planul principalelor activităţi ale 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj stabilite pentru anul 2016, stabilirea bazelor de 

operaţii pentru situaţii de urgenţă, evaluarea stadiului de pregǎtire pentru sezonul rece, punerea în 

siguranţă a amenajărilor piscicole şi a barajului de priză Moldoveneşti. 

În urma acestor reuniuni, funcţie de tematica dezbătută, au fost emise 17 Hotărâri ale 

Preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, dumpă cum urmează: 

 Hotărârea nr. 1/18.02.2015 pentru aprobarea Procedurii privind intervenţia comună în 

situaţii de urgenţă în cazul producerii unui accident de aviaţie civilă 

 Hotărârea nr. 2/18.02.2015 pentru aprobarea Planului operaţional de intervenţie în caz de 

accident de aviaţie civilă; 

 Hotărârea nr. 3/08.07.2015 pentru aprobarea Planului pentru aplicarea măsurilor  

specifice perioadelor caniculare pentru populaţie şi pentru prevenirea incendiilor la 

nivelul judeţului Cluj; 

 Hotărârea nr. 4/28.07.2015 pentru aprobarea Proceselor-Verbale nr. 

6748/4976/29.05.2015 şi nr. 5234/2853/06.05.2015 ale Comisiilor de specialitate 

constituite prin Ordinele nr. 199/27.05.2015 şi nr. 175/28.04.2015 ale Prefectului Judeţului 

Cluj privind  pagubele generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase în zona 

localităţii Bicălatu, oraşul Huedin (alunecare de teren DC134) şi deteriorarea podului boltit 

din zidărie de piatră, de pe drumul comunal DC 141A, în dreptul imobilelor nr. 326-327, 

peste Valea Viştii, localitatea Viştea, comuna Gîrbău 

 Hotărârea nr. 5/28.07.2015 pentru aprobarea Proceselor-verbale privind constatarea şi 

evaluarea pagubelor produse la nivelul judeţului Cluj de către fenomenele 

hidrometeorologice periculoase înregistrate în perioada 27.04 - 28.05.2015 şi Raportul de 

sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, 

accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale din judeţul Cluj (27.04 - 

28.05.2015). 

 Hotărârea nr. 6/28.07.2015 pentru aprobarea Procesul-Verbal nr. 5134/1637/06.05.2015 al 

Comisiei de specialitate constituită prin Ordinul nr. 174/28.04.2015 al Prefectului Judeţului 

Cluj pentru evaluarea stării podeţului de pe DC 91, peste Valea Pruniş, zona La Ghişa, 

localitatea Pruniş, comuna Ciurila, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi secetei 

hidrologice; 

 Hotărârea nr. 7/14.08.2015 pentru aprobarea completării Planului pentru aplicarea 

măsurilor  specifice perioadelor caniculare pentru populaţie şi pentru prevenirea 

incendiilor la nivelul judeţului Cluj 

 Hotărârea nr. 8/14.08.2015 pentru aprobarea Planului de lucrări privind regularizarea 

albiilor minore ale unor cursuri de apă necesare pentru înlăturarea şi preîntâmpinarea 

calamităţilor produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase în comuna Negreni. 

 Hotărârea nr. 9/14.08.2015 pentru aprobarea Procesului-Verbal nr. 8697/2707/20.07.2015 

al Comisiei de specialitate constituită prin Ordinul nr.  236/15.07.2015 al Prefectului 

Judeţului Cluj pentru constatarea pagubelor generate de fenomenele meteorologice 

periculoase înregistrate la nivelul comunei Jichisu de Jos (30.06.2015) şi Procesului-Verbal 

nr. 10095/3366/13.08.2015 al Comisiei de specialitate constituită prin Ordinul nr.  

273/13.08.2015 al Prefectului Judeţului Cluj  pentru constatarea pagubelor generate de 

fenomenele meteorologice periculoase înregistrate la nivelul comunei Măguri Răcătău (05-

06.08.2015) 

 Hotărârea nr. 10/14.08.2015 pentru aprobarea Procesului-Verbal nr. 

9542/3290/06.08.2015 al Comisiei constituită prin Ordinul nr.  266/03.08.2015 al 

Prefectului Judeţului Cluj pentru constatarea stării drumului judeţean DJ 107P, comuna 
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Mărişel, Procesului-Verbal nr. 9488/1119/11.08.2015 al Comisiei constituită prin Ordinul 

nr.  265/03.08.2015 al Prefectului Judeţului Cluj pentru constatarea stării podeţului situat pe 

DJ 161E, km 15+350, comuna Buza şi Procesului-Verbal nr. 9991/3412/13.08.2015 al 

Comisiei constituită prin Ordinul nr.  272/12.08.2015 al Prefectului Judeţului Cluj pentru 

constatarea stării podului situat în faţa imobilului nr. 62 din localitatea Corneşti, comuna 

Gîrbău 

 Hotărârea nr. 11/14.10.2015 pentru aprobarea locurilor de dispunere la nivelul judeţului 

Cluj a bazelor de operaţii  pentru situaţii de urgenţă 

 Hotărârea nr. 12/14.10.2015 pentru aprobarea Planul principalelor activităţi ale 

Comitetului Judeţean opentru Situaţii de Urgenţă Cluj pentru anul 2016 

 Hotărârea nr. 13/12.11.2015 pentru aprobarea Planurile specifice de intervenţie pentru 

sezonul rece 2015-2016 ale structurilor cu responsabilităţi în asigurarea viabilităţii 

drumurilor publice şi a condiţiilor de desfăşurare normală a activităţilor economice şi 

sociale la nivelul judeţului Cluj în sezonul de iarnă 

 Hotărârea nr. 14/12.11.2015 pentru aprobarea Notei de constatare nr. 

12601/4558/29.10.2015 a Comisiei constituită prin Ordinul nr. 386/26.10.2015 al 

Prefectului Judeţului Cluj pentru constatarea stării podeţului situat pe DJ 107R, km 12+650, 

localitatea Sălicea, comuna Ciurila, Procesului-Verbal nr. 10348/2724/1/02.09.2015 al 

Comisiei de specialitate constituită prin Ordinul nr.  312/26.08.2015 al Prefectului Judeţului 

Cluj pentru constatarea stării podului din localitatea Mihăieşti,  comuna Sînpaul şi 

Procesului-Verbal nr. 10534/6321/1/02.09.2015 al Comisiei de specialitate constituită prin 

Ordinul nr.  318/01.09.2015 al Prefectului Judeţului Cluj pentru constatarea stării podeţului 

din localitatea Mărtineşti,  comuna Tureni. 

 Hotărârea nr. 15/12.11.2015 pentru aprobarea Raportului de sinteză nr. 13637/02.11.2015 

privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, 

accidentelor la construcţiile hidrotehnice si poluarilor  accidentale din  judeţul  Cluj, 

elaborat pentru perioada iunie-octombrie 2015, precum şi procesele-verbale aferente de 

constatare şi evaluare a pagubelor, întocmite de Comisiile de specialitate constituite prin 

Ordine ale Prefectului Judeţului Cluj 

 Hotărârea nr. 16/12.11.2015 pentru aprobarea Procesului-Verbal nr. 

1512/5840/04.12.2015 a Comisiei de specialitate în domeniul infrastructurii constituită prin 

Ordinul nr. 425/02.12.2015 al Prefectului Judeţului Cluj pentru constatarea pagubelor 

generate de fenomenele meteorologice periculoase înregistrate la nivelul comunei Chiuieşti 

 Hotărârea nr. 17/12.11.2015 pentru aprobarea Notei de constatare nr. 

15264/1/21201/1/03.12.2015 a Comisiei constituite prin Ordinul nr. 424/02.12.2015 al 

Prefectului Judeţului Cluj pentru constatarea alunecării de teren din zona Parcului 

Industrial TETAROM I, municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47; 

 În cadrul reuniunii din 12.11.2015, organizată de Consiliul Judeţean Cluj, s-a prezentat şi 

analizat evoluţia pestei porcine africane în Europa şi măsuri de profilaxie şi combatere a acestei boli 

prevăzute în legislaţia Uniunii Europene, precum şi prezentarea noutăţilor legislative cu privire la 

securitatea la incendii. 

Totodată, în cursul anului 2015 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 2015, 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, astfel prin Ordinul nr. 406/06.11.2015 al Prefectului Judeţului 

Cluj a fost constituit Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 

fenomenele meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă.  
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În ceea ce priveşte efectele fenomenelor meteorologice periculoase manifestate la nivelul 

judeţului Cluj în anul 2015, au rezultat pagube destul de însemnate, fiind constituite comisii de 

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

în Construcţii, ai Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat, 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 urma inundaţiilor produse în anul 2015, au fost întocmite de către Grupul de Suport Tehnic 

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, 

accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, 2 (doua) rapoarte sinteza. 

În vederea prevenirii inundaţiilor şi diminuării efectelor acestora 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 59 de unităţi administrativ-teritoriale (39 unităţi administrativ teritoriale 

în bazinul hidrografic Somes-Tisa, 19 în bazinul hidrografic Mureş şi 1 în bazinul hidrografic Crişuri  

fiind verificate un număr de 114 cursuri de apă, respectiv 74 în B.H. Someş, 37 în B.H. Mureş şi 3 în 

B.H. Crişuri. 

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

critice, poduri, podeţe, pentru fiecare UAT 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 constatările şi măsurile dispuse. 

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

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

grindină, depăşirea pragului critic al indicelui de disconfort temperatură-umezeală, ceaţă, polei) din 

acestea 7 dintre aceste fiind avertizări de tip COD PORTOCALIU. 

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 2015 a fost elaborat Planul judeţean de 

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

anul 2015, iar prin Hotărârea nr. 3/08.07.2015 a C.J.S.U. Cluj s-a aprobat Planul pentru aplicarea 

măsurilor  specifice perioadelor caniculare pentru populaţie şi pentru prevenirea incendiilor la nivelul 

judeţului Cluj.  

  

V. SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE   
 

La nivelul judeţului Cluj, sunt constituite 80 de servicii voluntare şi 23 servicii private astfel: 

1. Număr servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă: 

Categoria I -     63 

Categoria II -     0 

Categoria III -  16 

Categoria IV -    1 

2. Încadrarea cu personal angajat/voluntar: 

Personal angajat (numeric): 163 

Deficit personal angajat (procent): 5,78% 

Personal angajat pregătit corespunzător legislaţiei (numeric): 78 

Personal voluntar (numeric): 2875 

Deficit personal voluntar (procent): 3,62 % 

Personal voluntar pregătit corespunzător legislaţiei (numeric): 2875 
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             3. Numărul de intervenţii la care au participat serviciile voluntare pentru situaţii de 

urgenţă (singure, în cooperare): 

Categoria I - 70 

Categoria II - 0 

Categoria III - 13 

Categoria IV – 0 

 

Activitatile executate cu S.V.S.U/S.P.S.U anul 2015, s-au inscris in zona legalitatii astfel : 

 

a) Număr avize emise pentru servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă 0, din care de înfiinţare 

0, de extindere a activităţii 0, de restrângere a activităţii  0, pentru sectorul de competenţă 0 ; 

b) Număr avize emise pentru servicii private pentru situaţii de urgenţă 5, din care de înfiinţare 2, 

de extindere a activităţii 0, de restrângere a activităţii 0, pentru sectorul de competenţă 3 ; 

c) Număr avize emise pentru servicii private pentru situaţii de urgenţă constituite ca sociatăţi 

comerciale, din care de înfiinţare, de extindere a activităţii 0, de restrângere a activităţii 0, 

pentru sectorul de competenţă 0 

 

In perioada analizată s-au desfășurat următoarele controale : 

 

a) la servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă 139 

- deficienţe constatate 302, deficienţe soluţionate 15 

- exerciţii desfăşurate 145 

b) la servicii private pentru situaţii de urgenţă 16 

- deficienţe constatate 14, deficienţe soluţionate 6 

- exerciţii desfăşurate 17 

c) la servicii private constituite ca societăţi comerciale 5 

- deficienţe constatate 4, deficienţe soluţionate 1 

- exerciţii desfăşurate 5 

 

  din care au rezultat următoarele sancţiuni contravenţionale : 

 

a) la servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă 87 

- sancţiuni contravenţionale principale:  

- număr avertismente 87; 

b) la servicii private pentru situaţii de urgenţă 7 

- sancţiuni contravenţionale principale:  

- număr avertismente 7; 

c) la servicii private constituite ca societăţi comerciale 3 

- sancţiuni contravenţionale principale:  

- număr avertismente 3; 

 

Situaţia centralizatoare privind constituirea, încadrarea şi dotarea  serviciilor voluntare pentru 

situaţii de urgenţă, arată în felul următor : 

 

 Număr total de servicii voluntare 80, din care: 

 Categoria a - I - a   63 

 Categoria a - II - a   0 

 Categoria a - III - a  16 

 Categoria a - IV - a  1 
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 Dotarea serviciilor voluntare: 

 Motopompe pentru stins incendii   38, din care în funcţiune 33 

 Motopompe pentru evacuarea apei  175, din care în funcţiune  150 

 Autospeciale  25, din care în funcţiune 25  

 Autospeciale pentru stingerea incendiilor 24, din care în funcţiune 24 

 Alte tipuri de autospeciale 1, din care în funcţiune 1 

 

 Număr total de personal din serviciile voluntare  3038, din care: 

 Număr de personal angajat 163, din care  54 şefi serviciu, 46 specialişti de prevenire, 27 

şoferi,  5 mecanici motopompe, 9 servanţi, 22 personal în echipe specializate, din care  

62 calificaţi. 

 Număr de personal voluntar – 2875 din care  24  şefi serviciu, 151 specialişti de 

prevenire, 21 şoferi, 97  mecanici motopompe, 68 servanţi, 2514 personal echipe 

specializate, din care 1124 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 0 0 1 1 1 

Autospeciale pentru 

stingerea incendiilor 
1 0 0 23 24 18 

Total autospeciale 1 0 0 24 25 19 

 

Din totalul de 25 autospeciale din dotarea serviciilor voluntare sunt în funcţiune 25 (100% ), 

din care: 

- autospeciale altele decât cele pentru stingerea incendiilor: 1 (100% ) 

- autospeciale pentru stingerea incendiilor 24 (100% ).  

 

 

VI. COOPERARE INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ, RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

 

1. Relaţiile publice        

 

            Activitatea de informare şi relaţii publice s-a materializat prin 1066 apariţii în mass-meda 

locală a referirilor despre misiunile şi activităţile inspectoratului, cifră în creștere față de anii 

precedenți. Acest aspect a rezultat și în urma interesului crescut al cetățenilor cu privire la informațiile 

de interes public din sfera de activități a instituției, după incendiul din Clubul Colectiv – București.  

 

                Cele 1066 de referiri în mass-media locală au fost  în creștere cu peste 250 % faţă de anul precedent și 

sunt cuantificate în funcție de polarizarea acestora în felul următor: 

-   6,48   %  referiri pozitive; 

-   90,33 %  referiri neutre; 

-   3,19 %  referiri negative (accidentul rutier din Copăceni, recuperarea unei persoane 

înecate într-un canal de aducțiune a hidrocentralei din Gilău și urmare a acțiunilor 

desfășurate la nivel național după incediul din Clubul Colectiv - București) 
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             Colaborarea cu instituţiile de presă locale şi cu majoritatea reprezentanţilor acestora s-a 

desfăşurat în condiţii bune, iar jurnaliștii acreditați pe lângă instituția noastră s-au implicat în privința 

prezentarii evenimentelor sau acțiunile unității şi a obiectivelor finalizate pe parcursul anului. 

             Au fost relaizate cinci campanii publice, dintre care trei privind domeniul prevenirii situațiilor 

de urgență – coordonate la nivel național, una privind redirecționarea a 2% din impozitul pe salarii 

către Funația pentru SMURD și o campanie în vederea strângerii de fonduri necesare pentru 

intervenția medicală de specilitate în străinătate necesară plutonierului major Florin Benea – paramedic 

pompier din cadrul gărzii Gilău, a Secției de Pompieri Colina. Campania a fost intițiată la nivel local, 

dar a luat în scurt timp amploare la nivel național, având un impact neașteptat în rândurile opiniei 

publice, care s-a implicat la rândul lor neașteptat de mult în această acțiune umanitară. 

               Campaniile de informare publică desfăşurate în anul 2015 au fost următoarele: 

- Campania de strângere de fonduri pentru sprijinirea plutonierului major Florin Benea 

- Camapania de informare privind posibilitatea de redirecționare a 2% din impozitul pe 

venit către Fundaţia pentru SMURD, 

- ”Renunță, Improvizațiile Sunt Catastrofale”,   

- „FOC – Flăcările omoară copii” şi  

- ”Nu tremur la cutremur. 

 

2. Relaţiile Internaţionale 

 

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 acestor activități sunt de a identifica noi modalităţi sau proceduri de lucru, sau a 

unor noi tehnici de intervenţie mai eficiente decât cele utilizate în prezent, precum şi în privința 

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-au primit mai 

multe delegații străine pe parcursul anului, din care amintim desfășurarea unei vizite de lucru a unei 

delegații a Pompierilor Profesioniști din Brigada de Pompieri din Zwolle – Olanda și vizitele 

studenților din cadrul instituțiilor de formare de poliție din Germania (efectuată prin intermediul Şcolii 

de agenţi de poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca). 

 

 

VII. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 

 
Accesarea fondurilor europene, nu se poate realiza de către unitatea noastră dar in anul 2015 

am primit  : 

 1 autospecială de salvare de la înaltime prin intermediul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitare Transilvania Nord, Programul Operaţional Regional, 

 1 autospecială de apă si spumă de capacitate medie, 1 motopompă de mare capacitate, 1 

remorcă pentru transport bărci pneumatice , 2 ambarcatiuni cu chilă rigidă, 1 autospecială 

pentru scafandrii si un microbus de 16 + 1 locuri, aparate cu aer comprimat, mijloace de 

comunicatii si alte materiale, prin Programul Operațional Sectorial Mediu – proiect 

răspunsul eficient *salvează vieți*, desfasurat prin I.G.S.U. 

 
VIII. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 

 

1. Eficientizare structurală 
Structura organizatorică este considerată structura de rezistenţă a inspectoratului care, în anul 

2015, a funcţionat într-un mediu adeseori marcat de dinamism sau incertitudini şi ostilităţi, dar, prin 

utilizarea eficientă a resurselor umane şi materiale am răspuns cu uşurinţă şi flexibilitate în orice 

împrejurare, ceea ce a condus la obţinerea rezultatelor dorite. 
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La această dată, în structura inspectoratului sunt următoarele compartimente funcţionale şi 

subunităţi : 

 comanda 

 centrul operaţional 

- comanda 

- analiză, evaluare, coordonare intervenţie 

- secretariatul tehnic permanent al C.J.S.U. 

- monitorizare situaţii de urgenţă şi dispecerat 

 mobilizare 

 comunicaţii şi tehnologia informaţiei 

 structura de securitate 

 centrul de formare şi pregătire în descarcerare şi asistenţă medicală de urgenţă 

 inspecţia de prevenire 

- serviciul prevenire 

- serviciul protecţie, pregătire şi educaţie preventivă a populaţiei 

- avizare – autorizare  

- evidenţă, analiză şi prognoze preventive 

 serviciul logistic 

- tehnic 

   -  grupa transport 

   -  echipa de revizii şi reparaţii auto 

- administrativ 

   -  echipa de întreţinere şi reparaţii imobile 

- achiziţii publice 

 financiar 

 biroul resurse umane 

- prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor 

- asistenţa psihologică 

 juridic şi contencios 

 secretariat şi documente clasificate 

 informare şi relaţii publice 

 subunităţi de intervenţie : 

- Detaşamentul de pompieri Cluj-Napoca 

- Detaşamentul de pompieri Dej (cu punct de lucru la Mociu) 

- Detaşamentul de pompieri Turda (cu gardă de intervenţie dislocată la Băişoara) 

- Detaşamentul de pompieri Huedin (cu gardă de intervenţie dislocată la Aghireşu) 

- Secţia de pompieri Colina (cu gardă de intervenţie dislocată la Gilău) 

 Toate subunităţile au în structură S.M.U.R.D. (inclusiv cele dislocate) 

 

2. Gestionarea resurselor umane 

 

În perioada de referinţă 01.01-31.12.2015, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare 

profesională a personalului de la reşedinta inspectoratului şi comanda subunităţilor, s-a desfăşurat în 

conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului General nr. 150/IG din 23.01.2015 privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare profesională a personalului din Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2015, precum şi a Ordinului Inspectorului General nr. 

153/IG din 19.02.2015 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului operativ din 

subunităţile de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste. 

 Urmare acestui ordin inspectorii şefi răspund de organizarea activităţii de formare profesională 

a personalului în unitate, evaluează nevoile de pregătire prin programe desfăşurate în instituţiile de 

învăţământ specializate. 

 Conform ordinului, organizarea, planificarea şi evaluarea pregătirii profesionale la nivelul 

unităţii revine prim-adjunctului inspectorului sef. 
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Şefii nemijlociţi au ca atribuţii principale organizarea pregătirii de specialitate a subordonaţilor 

potrivit specificului structurii, compartimentului, locului de muncă, coordonarea pregătirii individuale 

a personalului subordonat, determinarea nevoilor individuale de pregătire şi evaluarea personalului 

subordonat, întocmirea proiectelor planurilor de pregătire de specialitate a personalului, asigurarea 

organizării şi desfăşurării activităţilor de pregătire, evaluarea anuală a nivelului pregătirii dobândite în 

cadrul programelor desfăşurate, determinarea necesarului de pregătire în baza analizei modului de 

desfăşurare a activităţilor curente, a îndeplinirii atribuţiilor şi misiunilor, a rezultatelor verificărilor 

periodice precum şi datelor furnizate de evaluările de serviciu anuale. 

În anul 2015 organizarea şi desfăşurarea activităţii de formare profesională a personalului  

unităţii este structurată conform palnului anual de formare profesională în patru sesiuni trimestriale cu 

durata de 3 zile. Prin ordinul de zi pe unitate s-au stabilit următoarele grupe de pregătire a personalului 

de la reşedinţa inspectoratului şi comenzile subunităţilor formate din: ofiţeri în număr de 56, grupa 

maiştrilor militari, subofiţeri şi personal civil cuprinzând 56 de cadre militare şi personal civil şi grupa 

de pregătire constituită din subofiţerii care deservesc dispeceratul unităţii, al subunităţilor de 

intervenţie şi gărzilor dislocate cuprinzând 49 de subofiţeri. Sesiunile de pregătire au fost organizate 

respectând termenele planificate, în  programul fiecărei sesiuni au fost cuprinse teme la pregătirea 

generală în domeniul armei şi prin discipline de sprijin. În ceea ce priveşte pregătirea potrivit 

specificului structurii funcţionale aceasta se desfăşoară, prin studiu individual dirijat de către şefii 

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

aferente.  

Un ofiţer repartizat din Facultatea de pompieri şi altul venit prin mutare de la o altă unitate, 

precum şi 3 subofiţeri, (doi încadraţi din şcoală şi unul ca urmare a schimbării specialităţii militare) au 

desfăşurat sau desfăşoară în prezent activităţi de tutelă profesională.  

Biroul 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 2015 pregătirea asigurată de instituţiile de învăţămînt specializate a 

fost gestionată de structura de resurse umane. Astfel în 2015 un număr de 75 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, astfel : 

 

Cursuri de pregătire 

- Curs de pregătire în acordarea primului ajutor calificat privind efectuarea procedurilor de 

descarcerare şi alte operaţiuni de salvare -38 de cadre militare din care 3 ofiţeri şi 35 de subofiţeri, 

- Examen de atestare pentru personalul care ocupă posturi de conducători ambarcaţiune - ape 

interioare fără regim de navigaţie - 4 subofiţeri, 

- Curs de îmbuteliator fluide sub presiune- 1 subofiţer, 

- Sesiunea de pregătire, verificare şi autorizare anuală a ofiţerilor cu atribuţii pe linie de asanare 

pirotehnică şi adăpostire - 1 ofiţer, 

- Curs de pregătire în vederea menţinerii/obţinerii titlului de “specialist de clasă alpinist-

intervenţie” –  4 subofiţeri, 

- Stagiul de pregătire “Management aplicat în domeniul controlului intern managerial”- 1 

ofiţer. 

 

Cursuri de perfecţionare 
- Curs de specializare limba engleză -1 ofiţer, 

- Curs de formare profesională specifică în domeniul achiziţiilor publice- 1 subofiţer, 

- Curs de specializare în cercetarea şi stabilirea cauzelor de incendiu - 3 ofiţeri, 

- Curs de specializare CBRN - 1 subofiţer, 
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- Examen de carieră în vederea acordării gradului de plt. adj.- 2 subofiţeri, 

- Curs pentru dezvoltarea carierei de perfecţionare pe linie de secretariat, relaţii cu publicul şi 

protecţia informaţiilor clasificate-1 subofiţer, 

- Curs de pregătire în acordarea primului ajutor calificat privind efectuarea procedurilor de 

descarcerare şi alte operaţiuni de salvare –Extindere competenţă- 16 subofiţeri, 

- Curs de perfecţionare resurse umane- 1 subofiţer. 

 

Pregătirea autoplanificată se realizează de fiecare angajat, la această dată avem înscrise un 

număr de 7 cadre în învăţământul superior de stat şi 3 cadre în învăţământul superior particular. 

O atenţie deosebită se acordă constituirii şi gestionării bazei de date privind pregătirea continuă 

şi formarea profesională la nivelul unităţii, astfel încât ori de câte ori se impune aceasta se completează 

şi reactualizează permanent. 

 

Situaţia statistică privind evaluarea personalului unităţii, se prezintă astfel : 

 

 

 

O abordare comparativă a calificativelor obţinute de personalul unităţii în ultimii doi ani şi anul 

curent raportat la categoriile de indicatori avute în vedere, sunt prezentate în tabelul următor : 

 

An/ Indicator 
Calificativ 

FB/procent 

Calificativ 

B/procent 

Calificativ 

C/procent 

Calificativ 

M/procent 

2013 - 723 FB – 70,12% B – 29,73% C – 0,001% - 

2014 - 718 FB – 75,34% B – 22,84% C -  0,97% - 

2015 - 708 FB – 73,33% B – 26,24% C – 0,28% M – 0,14% 

 

La finele anului 2015 în unitate avem un efectiv încadrat de 708 persoane (703 cadre militare şi 

5 personal contractual), din care au fost evaluate 705 persoane (700 cadre militare şi 5 personal 

contractual), nu au fost evaluaţi 2 subofiţeri şi 1 maistru militar,  deoarece aceştia sunt în concediu 

pentru creştere copil.  

Categoria de 
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l 

Personal evaluat Personal 
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Contestaţii 
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i 
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l 
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E FB B C M N 
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u
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Ofiţeri în 

competenţa 

inspectorului 

general 

4 4 - 4 - - - - - - - - - - - 

Ofiţeri în 

competenţa 

inspectorului 

şef 

52 52 - 50 2 - - - - - - 1 - 1 - 

Maiştri militari 8 7 - 6 - - 1 - 1 - 1 - - - - 

Subofiţeri  639 637 - 453 182 2 - - 2 - 2 1 1 - - 

Personal 

contractual 
5 5 - 4 1 - - - - - - - - - - 

TOTAL 

GENERAL 
708 705 - 517 185 2 1 - 3 - 3 2 1 1 - 
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 Din totalul personalului evaluat s-au acordat calificative generale de „Foarte bun” la 517 

persoane (513 cadre militare şi 4 personal contractual), având un procent de 73,33% ; „Bun” la 185 

persoane (184 cadre militare şi 1 personal contractual) reprezentând un procent de 26,24%; 

„Corespunzător” la 2 subofiţeri, având un procent de 0,28% şi 1 calificativ de „Mediocru” 

reprezentând un procent de 0,14%, obţinut de către un maistru militar.  

La absolvenţii instituţiei de învăţământ M.A.I., promoţia 2015 (respectiv 1 ofiţer şi 2 

subofiţeri), s-au luat în considerare calificativele acordate de către instituţiile de învăţământ absolvite. 

 Din cele 52 de cadre militare cu funcţii de conducere (19 ofiţeri şi 33 de subofiţeri), 51 au 

obţinut calificative de “Foarte Bun”şi un ofiţer a obţinut calificativul de “Bun”. 

 Nu am avut personal militar evaluat cu calificativele de “excepţional” sau “necorespunzător” şi 

personal contractual neevaluat sau evaluat cu calificativele de “satisfăcător” sau “nesatisfăcător”. 

 La nivelul unităţii au fost înregistrate 2 contestaţii, respectiv 1 ofiţer la care i s-a respins 

contestaţia, iar la 1 subofiţer i s-a schimbat calificativul general din „bun” în „foarte bun”.  

 

O atenţie deosebită se acordă constituirii şi gestionării bazei de date privind pregătirea continuă 

şi formarea profesională la nivelul unităţii, astfel încât ori de câte ori se impune aceasta se completează 

şi reactualizează permanent. 

Activităţile specifice Biroului Resurse Umane în anul 2015, s-au desfăşurat în contextul 

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

 convocarea şi întrunirea comisiei de analiză a posturilor, activitate concretizată în 3 

situaţii; 

 au fost organizate 4 concursuri în vederea ocupării posturilor vacante de conducere de la 

nivelul unităţii, prin recrutare din sursă internă (un post de locţiitor comandant detaşament, 

două posturi de şef serviciu şi un post de şef gardă intervenţie-stingere (şi conducător auto-

autospeciale), şi un concurs pentru încadrare secretar-dactilograf, din sursă externă; 

 au avut loc 37 proceduri de ocupare a posturilor vacante, din care prin ocupare directă 19 

posturi: 2 posturi de ofiţer, 1 de maistru militar şi 16 de subofiţer, iar prin selecţie 18 

posturi, respectiv 6 posturi de ofiţer şi 12 de subofiţer, toate prin recrutare 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 75 Declaraţii de avere şi Declaraţii de interese depuse de personalul 

unităţii în anul 2015; 

 

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 afişarea acesteia la sediul inspectoratului şi 

subunităţi şi 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.  

În anul 2015 au fost depuse 23 de cereri, din care 7  pentru înscrierea la concursul de admitere 

în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Pompieri  şi 16 pentru Şcoala de 

Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti. Din cei 23 de candidaţi,  2 au 

fost declaraţi „admis” la Facultatea de Pompieri şi 3 la şcoala de subofiţeri. 

O latură a activităţii Biroului resurse umane a constat în cunoaşterea situaţiei socio-

profesionale a personalului unităţii, constând în întocmirea a 5 Note de cunoaştere pentru candidaţii 

declaraţi „admis” la Facultatea de Pompieri şi Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă 

Boldeşti şi a unei Note de cunoaştere pentru 1 personal contractual încadrat din sursă externă. Totodată 

au fost actualizate 25 de Note de cunoaştere (4 pentru promovare în funcţii de comandă şi 21 

periodice).  
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În ce priveşte ordinea şi disciplina militară, pentru rezultate foarte bune în activitate, îndeplinirea 

exemplară a atribuţiilor şi conduita corespunzătoare, în anul 2015 au fost acordate un număr de 40 

recompense, constând în: 

 înaintarea în gradul următor înaintea expirării stagiului minim;  

 citarea prin Ordin de Zi pe Unitate; 

 acordarea de distincţii onorifice;  

 acordarea de plachetă onorifică a I.G.S.U.  

Tot în anul 2015 au fost aplicate un număr de 24 sancţiuni diciplinare, constând în „avertisment” 

– 20, „mustrare scrisă” – 1 şi „amânarea înaintării în grad pe timp de un an” – 1, pentru nerespectarea 

atribuţiilor de serviciu, superficialitate în îndeplinirea acestora, încălcarea normelor de conduită 

militară şi neîncadrarea în programul orar al unităţii. 

 

Nivelul încadrării posturilor prevăzute în statul de organizare al ISUJ Cluj la data de 31.12.2015 

se prezenta astfel: 

 

Categoria Prevăzut Încadrat Vacant Procent 

Ofiţeri 59 56 3 95% 

Maiştri militari 9 8 1 89% 

Subofiţeri 661 639 22 97% 

Total cadre militare 729 703 26 96% 

Funcţionari publici 0 0 0 0 

Personal contractual 6 5 1 83% 

TOTAL GENERAL 735 708 27 96,3% 

 

Pe parcursul anului 2015 am avut 10 încadrări în unitate, respectiv 3 ofiţeri (2 mutaţi de la alte 

inspectorate şi 1 absolvent al Facultăţii de Pompieri), 1 maistru militar mutat de la alt inspectorat, 1 

personal contractual încadrat din sursă externă şi 5 subofiţeri (3 mutaţi de la alte inspectorate şi 2 

repartizaţi la absolvirea şcolii de subofiţeri. Tot în anul 2015 au fost înregistrate  20 pierderi, din care 4 

ofiţeri (1 pensie, 2 mutaţi la alte unităţi şi 1 demisie), 1 maistru militar la pensie, 14 subofiţeri (2 

pensie, 2 decedaţi, 2 mutaţi la alte unităţi şi 8 demisie) şi 1 personal contractual care a încetat 

raporturile de muncă cu unitatea. 

 

Media de vârstă a personalului unităţii este de 35,9 ani.  

Din situaţia medicală a personalului prezentată pentru perioada 01.01-31.12.2015 rezultă 

următoarele: 

- 3 subofiţeri sunt clasaţi „apt limitat în timp de pace şi război”, cu revizuire în luna dec. 2016).   

 

Pregatirea fizică se desfăşoară conform prevederilor Ordinul Ministrului Administraţiei şi 

Internelor nr. 154 din 03.03.2004  privind activităţile de educaţie fizică şi sport M.A.I., şi O.I.G. nr. 153 IG din 

19.02.2015 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului operativ din subunităţile de intervenţie ale 

serviciilor de intervenţie profesioniste. 

Educaţia fizică în unitate s-a organizat şi desfăşurat cu scopul formării şi dezvoltării capacităţii 

motrice necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate, având obiective specifice, cu accent pe educarea 

şi perfecţionarea formelor de manifestare a calităţilor fizice generale trasate prin profilul motric al 

pompierului, concomitent cu  folosirea accesoriilor si echipamentelor de protectie individuala. 

În această perioadă s-au elaborat şi întocmit documentele de organizare, planificare, evidenţă şi 

evaluare a educaţiei fizice şi sportului. 

În urma procesului de evaluare a cadrelor militare, se constată o condiţie fizică bună a 

personalului, priorităţile pentru următoarea perioadă fiind acelea legate de planificarea unităţilor de 

învăţare în funcţie de baza materială a subunităţilor, implementarea reală a planului tematic şi 

conştientizarea personalului privind rolul, locul şi importanţa practicării exerciţiilor fizice atât în mod 

organizat dar mai ales independent. 
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Rezultatele  evaluării la educaţie fizică în anul 2015 pe categorii de personal, se prezintă astfel : 

 

Categoria de Solicitare Fizică Normală, Accentuată şi Specială 

Centralizare Performanţe - Evaluare  Bărbaţi şi Femei                    

Categoria de personal 
Nr. total 

personal 

 

Nr. total 

personal 

verificat 

Număr total 

personal 

neverificat 

Calificative TOTA

L 

 Scutit 

Med. 

Conc. 

îngr. 

copil 

Alte 

 cauze E FB B C M NC 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
11 12 

 

C
at

eg
. 

so
li

ci
ta

re
 

fi
zi

că
 n

o
rm

al
ă Ofiţeri 27 22 5 - - - 13 9 - - - 27 

Maiştri 

militari 
7 6 1 - - 2 1 3 - - - 7 

Subofiţeri 49 44 5 - - 4 12 27 1 - - 49 

SGV - - - - - - - - - - - - 
   TOTAL 

CATEGORIA DE 

SOLICITARE   FIZICĂ 

NORMALĂ 

83 72 11 - - 6 26 39 1 - - 83 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 B

ăr
b

aţ
i 

 
C

at
eg

. 
so

li
ci

ta
re

 

fi
zi

că
 a

cc
en

tu
at

ă Ofiţeri 20 19 1 - - 4 4 11 - - - 20 
Maiştri 

militari 
1 - - 1 - - - - - - - 1 

Subofiţeri 572 558 12 2 - 84 279 185 10 - - 572 
SGV 

- - - - - - - - - - - - 

TOTAL CATEGORIA 

DE SOLICITARE  
FIZICĂ ACCENTUATĂ 

593 577 13 3 - 88 283 196 10 - - 593 

C
at

eg
. 

so
li

ci
ta

re
 

fi
zi

că
 s

p
ec

ia
lă

 Ofiţeri - - - - - - - - - - - - 
Maiştri 

militari 
- - - - - - - - - - - - 

Subofiţeri 9 9 - - - 6 3 - - - - 9 
SGV 

- - - - - - - - - - - - 

TOTALCATEGORIA 

DE SOLICITARE  
FIZICĂ SPECIALĂ 

9 9 - - - 6 3 - - - - 9 

F
em

ei
 

B
ăr

b
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i 
C
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. 
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Ofiţeri 7 3 4 - - - 1 2 - - - 7 
Maiştri 

militari 
- - - - - - - - - - - - 

Subofiţeri 6 4 1 1 - - 1 3 - - - 6 
SGV 

- - - - - - - - - - - - 

TOTAL 

CATEGORIA DE 

SOLICITARE   

FIZICĂ 

NORMALĂ 

13 7 5 1 - - 2 5 - - - 13 

C
at

eg
. 

so
li

ci
ta

re
 

fi
zi

că
 a

cc
en

tu
at

ă 

Ofiţeri 1 1 - - - - 1 - - - - 1 
Maiştri 

militari 
- - - - - - - - - - - - 

Subofiţeri 3 3 - - - - - 3 - - - 3 
SGV 

- - - - - - - - - - - - 

TOTAL 

CATEGORIA DE 

SOLICITARE  FIZICĂ 

ACCENTUATĂ 

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

TOTAL GENERAL 702 669 29 4 - 100 315 243 11 - - 702 
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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 2015 s-au regăsit: 

 s-a întocmit planul de prevenire şi protecţie pentru anul 2015;  

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

S.S.M.; 

 participare în perioada 03 – 05.06.2015 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; 

 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; 

 s-a emis un nou Certificat Constatator conform legislaţiei în vigoare; 

 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; 

 efectuarea instructajelor periodice pe linie de securitate şi sănătate în muncă în 

conformitate cu tematica aprobată; 

 întocmirea raportului privind activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate conform 

actelor normative în vigoare. 

În cursul anului 2015 la nivelul unităţii au fost cercetate 2 evenimente care au avut loc în data 

de 08.02.2015 şi nu au fost înregistrate accidente de muncă . 

Activitatea compartimentului Asistenţă psihologică, în perioada de referinţă, a constat în 

principal în evaluarea psihologică periodică a personalului propriu şi arondat (766 de persoane), 

acordarea de intervenţie psihologică primară (44 de persoane), susţinerea interviurilor psihologice în 

vederea ocupării unor posturi vacante (24 de persoane), susţinerea unor teme de pregătire psihologică 

(2 teme), realizarea unui studiu de climat organizaţional la nivelul unei structuri din cadrul 

inspectoratului şi consilierea şefilor de structuri pe probleme de psihologie.  

În total în cursul anului 2015 au beneficiat de asistenţă psihologică un număr de 1277 de 

persoane. 

În ceea ce priveste activitatea medicală, aceasta s-a făcut prin cabinetul medical. Pe anul 2015 

situaţia se prezintă astfel: 

 2006 zile de incapacitate temporară de muncă, din care : 

- 320 zile de internare; 

- 427 zile post-spitalizare; 

- 1259 zile de scutire acordate de medicul unităţii; 

- 147 scutiri medicale. 

 Indicele de gravitate a fost de 278,22 %; 

 Indicele de internare a fost de 5,97 %. 

 

În ceea ce privește prevenirea şi combaterea corupţiei prin ordinul de zi pe unitate ofiţerul cu 

prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor este numit şi consilier de integritate la nivelul 

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

Au fost prezentate un număr de 3 informări, 2 buletine informative, 5 prelucrări de ordine şi o 

temă de pregătire cu întregul personal, în cadrul celor 3 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 

2015. Pe parcursul anului 2015 personalul inspectoratului nu a fost cercetat sub aspectul săvârşirii unor 

fapte de corupţie. 
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3. Utilizarea resurselor financiare 

 

În anul 2015 au fost repartizate unităţii noastre credite bugetare în valoare de 39.601.203  lei 

din care: 

 36.985.800 lei pentru cheltuieli de personal ( 93,40% ); 

 2.357.851 lei pentru cheltuieli materiale şi servicii ( 6% ); 

 257.552 lei pentru asigurari si asistenta sociala ( 0,60% ). 

 

Cheltuieli efectuate aferente drepturilor de personal : 

 salarii şi contribuţii aferente acestora             27.408.400 lei 

 indemnizaţii de delegare                                          6.400  lei 

 norme de hrană                                                  7.205.500 lei      

 drepturi echipament                                           2.125.500 lei       

 transport la şi de la locul de muncă                        70.900 lei    

 drepturi pe perioada concediului de odihnă         169.100 lei 

 

La capitolul de asigurări şi asistenţă socială sumele alocate au fost cheltuite astfel : 

 indemnizaţii creştere copii              123.130 lei 

 CASS aferent indemnizaţiilor             2.196 lei 

 ajutoare deces                                 132.225 lei 

      

La  finele anului nu s-au înregistrat datorii faţă de cadre  

 

 

4. Asigurarea resurselor logistice 

 

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. 

 

La aceasta data situaţia tehnicii din parcul auto se prezintă astfel : 

- 56 % din autovehicule de interventie au norma de exploatare depăşită, iar la grupa 

transport 51 % din autovehicule; 

- faţă de prevederile tabelei de înzestrare unitatea are lipsă: 

- 6 autocamioane trasport materiale 

- 3 autoutilitare si/sau autofurgon 

- 1 autospeciala trasport caini 

- 2 microbuze 

- 1 autobuz 

- 1 automacara 

- 1 autovidanja 

- 1 autobasculanta 

- 1 autoatelier reparatii auto 

- 1 autodormitor 

- 1 cvadriciclu (A.T.V.) 

- 1 tractor 

- 1 autospeciala pt.transport autovehicule avariate 

- 8 ambarcaţiuni cu motor 

- 4 barci cu motor 

- 4 barci pneumatice cu motor a 10 persoane 

- 14 remorci transport ambarcaţiuni (peridoc) 

- 1 autocisternă transport produse petroliere 

- 1 autocisternă trasport apă 
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- 1 autostatie radio 

- 1 autospecială centru de comunicaţii mobil 

- 3 autospeciale de interventie si salvare de la inaltime 

- 1 autospeciale de prima interventie si comanda 

- 4 autospeciale de stins incendii cu pulbere 

- 2 autospeciale pentru descarcerare 

- 3 autospecială pentru evacuarea fumului, gazelor şi de iluminare 

- 4 motopompe 

- 1 autospeciale suport pentru monitorizarea si conducerea echipelor de 

interventie in cadrul actiunilor de stingere a incendiilor 

- 1 autocamion cu platforma ridicatoare 

- 1 autoplatformă cu macara 

- 1 autospecială-autofreză de zăpadă multifuncţională 

- 1 robot telecomandat pentru intervenţie pirotehnică 

- 1 autospeciala de primă cercetare şi evaluare CBRN 

- 1 autospecială  de decontaminare tehnică si teren 

- 1 autospeciala de decontaminare personal 

- 1 sistem de vehicule aeriene fără echipaj uman la bord UAV 

- 2 autospeciale de transport personal si victime multiple 

- 1 autospeciala de intervenţii la accidente colective si calamităţi 

- 1 vehicul cu senile/roti tip UTV cu capacitate marită de trecere 

 

 Fondurile alocate pentru carburanti –lubrefianti, piese de schimb si reparatii auto ( in lei ) sunt : 

                               

 

Nr. 

Crt. 

Tipul/anul 2013 2014 2015 

1. Carburanti-lubrifianti                          619.465             788.585 593.452 

2. Piese auto                                             49.006 70.185 181.287 

3. Reparatii auto 29.255             110.517 232.915 

4. Revizii/ITP/aparate de respirat              38.265               40.458 201.391 

 

                                                                                                     

Spitalul Clinic Judetean Cluj a asigurat 120.000 lei pentru revizii si reparatii, 30.000 lei pentru 

carburant si 40.000 lei pentru remedierea defecţiunilor apărute la aparatura medicală. 

 

 Gradul de asigurare la principalele materiale si accesorii P.S.I. se prezinta astfel : 

- 40 % la scari manuale 

- 96,12% Costum protecţie pompieri (Nomex) 

- 113,58 % cizme scurte p.s.i.  

- 96,84 % centuri de siguranta 

- 57,67% Cască protecţie p.s.i.cu vizor 

- 67,43% Mănuşi protecţie p.s.i. 

- 52 % spumogen lichid 

- 110 % pulbere Florex 

 

  

 Unitatea a primit ca donaţie un autoturism Renault Megane de la Banca Transilvania, iar prin 

contracte de comodat urmatoarele : 

- 1 autoturism VW Passat de la Consiliul Judeţean Cluj 

- 1 ATPVM Mercedes Sprinter de la Ministerul Sănătăţii 

- 1 autospecială salvare de la înaltime MAN de la A.D.I. Transilvania de Nord. 
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In anul 2015 au fost fost distribuite echipamente si autospeciale, achiziţionate de I.G.S.U. prin 

Programul Operațional Sectorial Mediu – proiect răspunsul eficient *salvează vieți*, astfel: 

- 1 autospecială de apă si spumă de capacitate medie 

- 1 motopompă de mare capacitate 

- 1 remorcă pentru transport bărci pneumatice  

- 2 ambarcatiuni cu chilă rigidă 

- 2 autoturisme Dacia Logan 

- 1 autospecială pentru scafandrii 

- 35 aparate de respirat cu aer coprimat 

- 4 autoturisme Dacia Duster 

 

 

In ceea ce priveste parcul auto au fost efectuate un număr de 54 reparatii în unitatile service 

autorizate, 51 ITP-uri  si 39 revizii din fondurile alocate de la bugetul de stat. Din alte surse au mai fost 

efectuate revizii şi reparatii la ambulantele unităţii în valoare de 120000 lei. 

Funcţia de maistrul militar de la atelierul E.R.D.R. este vacantă. 

 

Pentru standul de încarcarea a buteliilor de aer comprimat a fost autorizat plt.adj. sef Podan 

Dan care avea autorizatie doar pentru verificarea aparatelor de respirat cu  aer comprimat. 

Trebuie avut in vedere ca pentru înlocuirea kiturilor a 143 din cele 200 aparate de respitat cu 

aer comprimat care au depăşit termenul încă din luna octombrie 2012 sunt necesari 146.000 lei. Au 

fost achitate datoriile pt. 45 de aparate la care s-a schimbat Kit-ul si nefacturare in anul precedent iar 

pentru alte 12 a fost schimbat Kit-ul de revizie la 6 ani. 

                                   

În anul 2015 a fost înregistrat 1 accident rutier, iar conform procesului verbal intocmit de 

organele de politie vinovat de producerea evenimentului a fost subofiterul apartinand I.S.U. Cluj, insa 

sanctiunea a fost contestata. Cauzele care au determinat producerea accidentului a fost trecerea pe 

culoarea rosie a semaforului, însă cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune. 

 

Unitatea are asigurat : 

- 25,39 % din armamentul individual 

- 1,96  % munitie 

- 108,27 % mijloace de protecţie individuală 

 

Valoarea drepturilor de echipament pentru cadrele militare în anul 2015 a fost de 2.057.931,67  

lei, sumă din care s-a distribuit echipament în valoare de 92.357,89 lei, iar suma de 1.965.573,79 lei 

reprezintă sume acordate în contul drepturilor de echipament ale anului 2015. 

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

reprezentare  este de 96%. 

 

In ce priveste patrimoniul imobiliar si reparatiile, avem urmatoarea situatie : 

Unitatea are în subordine 4 detaşamente, 1 secţie şi 4 gărzi de intervenţie totalizând un nr. de 60 

construcţii  

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

20.810.201,32 lei, iar valoarea imobilelor aparţinând domeniului public al unor unităţi administartiv 

teritoriale şi aflate în administrarea noastră este de 1.149.133,11. 

 

- valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate la imobile este : 

      -  anul 2014  =     11.556,67 lei 

    -  anul 2015  =     88.838.88 l 

 

                 -     Contracte de sponsorizare încheiate de unitate: 

   - anul 2014  =  1 contract în valoare 520 lei şi 5 contracte în curs de finalizare 

   - anul 2015  =  3 contracte în valoare de 8.819,67 lei 
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- Contracte de comodat incheiate de unitate : 

    - anul 2014  = 3 contracte în valoare de 974.932,65 lei 

- anul 2015 =  6 contracte în valoare de 954.183,70 lei 

                        -     Contracte de donaţie incheiate de unitate :                        

    - anul 2015  = 1 contract în valoare de 68 lei 

 

Situaţia achiziţiilor în anul 2014, se prezintă astfel : 

 

 Procent SEAP = 80,27% 

 Nr. achiziţii directe pe SEAP = 30 în valoare de 97.462,07 lei 

 Nr. achiziţii directe = 167 în valoare de 121.432,21 lei 

 1 Acord cadru de furnizare carburanţi încheiat prin procedura de licitaţie deschisă cu 

aplicarea integrală prin mijloace electronice (ONLINE) în valoare de 986.183,99 lei plus 

TVA şi 4 contracte subsecvente în valoare de 88.373,72 lei plus TVA 

 1 Cerere de ofertă cu aplicarea integrală prin mijloace electronice (ONLINE) pentru 

electricitate, în valoare de 203.739,80 lei plus TVA şi 1 contract subsecvent în valoare de 50.934,95 lei 

plus TVA 

 

Situaţia achiziţiilor în anul 2015, a fost structurată astfel : 

 

 Procent SEAP = 82,53% 

 Nr. achiziţii directe pe SEAP = 33 în valoare de 263.077,34lei plus TVA 

 Nr. achiziţii directe = 345 în valoare de 666.796.28 lei plus TVA 

 1 Acord cadru de furnizare carburanţi încheiat prin procedura de licitaţie deschisă cu 

aplicarea integrală prin mijloace electronice (ONLINE) în valoare de 3.130.080 lei plus 

TVA şi 2 contracte subsecvente în valoare de 225.806,45 lei plus TVA. 

 1 Acord cadru de furnizare gaze naturale prin procedura de licitaţie deschisă cu aplicarea 

integrală prin mijloace electronice (ONLINE) în valoare de 553.234,74 lei plus TVA şi 1 

contract subsecvent în valoare de 65.882,90 lei plus TVA. 

 

5. Armonizare legislativă 

 

Activitatea juridică a fost orientată în conformitate cu prevederile legale. Astfel în anul 2015 

unitatea a fost implicată în 5 procese civile,din care:  

 1 proces -având ca obiect prestaţie tabulară; 

 1 proces -obligaţia de a face- abrogare pct.4 din Anexa 2 la H.G.nr.1294 din 2001; 

 1 proces -pretenţii financiare despăgubiri teren în folosinţă Det. de Pompieri Dej; 

 2 plângeri contravenţionale; 

       

Au fost 3 sentinţe în favoarea unităţii din care: 

 obligaţia de a face- abrogare pct.4 din Anexa 2 la H.G:nr.1294 din 2001; 

 2 plângeri contravenţionale au fost respinse; 

                  

A fost admisă actiunea pentru pretenţii financiare cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. 

A fost suspendat procesul -având ca obiect prestaţie tabulară. 

 

În anul 2015 activitatea de Secretariat şi Documente Clasificate 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 documentelor şi arhivarea 

acestora.  

Au fost primite 25 acte normative cu caracter intern iar cele abrogate au fost scoase din 

evidenţă şi distruse conform prevederilor legale. 
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   Au fost preluate la depozitul de arhivă de la compartimentele inspectoratului şi subunităţile 

subordonate, pe bază de inventare şi proces verbal de predare primire, 652 unităţi arhivistice. 

            A fost efectuată operaţiunea de selecţionare a dosarelor cu termenul de păstrare expirat, 

comisia de selecţionare urmând a solicita de la Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale avizul 

de confirmare a lucrării de selecţionare, urmând a fi scoase din depozitul de arhivă şi predate în 

circuitul economic, reprezentând deşeuri de hârtie. 

În urma acordării avizelor de declasificare sau trecere  la un alt nivel de clasificare din partea 

instituţiilor emitente, au fost operate în registrele de evidenţă a documentelor clasificate şi neclasificate 

un număr de 232 de poziţii, iar documentele au fost marcate cu noua clasă de secretizare. 

            Au fost adresate unităţii 273 de petiţii, din care 102 au reprezentat încălcări ale normelor de 

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

171 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, 14 au fost redirecţionate pentru competentă soluţionare către alte 

instituţii abilitate.  

            Au fost primite în audienţă 49 de persoane, cererile acestora fiind rezolvate conform 

prevederilor legale.  

 Structura de Securitate a continuat şi desfăşurat activităţi pe linia protecţiei informaţiilor 

clasificate şi INFOSEC pe următoarele domenii: 

 protecţia prin măsuri procedurale; 

 protecţia juridică; 

 protecţia fizică; 

 protecţia personalului; 

- personalul inspectoratului deţine autorizaţii de acces la informaţii clasificate, astfel: 

- 88  pentru clasa SECRET DE STAT; 

- 632 pentru clasa SECRET DE SERVICIU. 

 executarea controlului asupra măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate şi 

INFOSEC; 

 protecţia surselor generatoare de informaţii – INFOSEC 

- la nivelul inspectoratului sunt un număr de 94 staţii de lucru astfel: 

- CLASIFICATE  - 35 de staţii de lucru; 

- NECLASIFICATE - 59 de staţii de lucru. 

 

IX. ASIGURAREA MANAGEMENTULUI COMUNICĂRII 

  

               Prin activitatea comunicare s-a asigurat gestionarea obiectivă a imaginii inspectoratului, s-a 

mediatizat activităţile și misiunile desfășurate de acesta, s-au furnizat răspunsurile la solicitările presei 

pentru informațiile de interes public cu operativitate, s-a participat la emisiuni radio-tv și s-au realizat 

şi desfăşurat campanii de informare publică.  

               Pe parcursul anului au fost transmise 18 comunicate de presă şi buletine informative, au fost 

organizate un număr de patru briefinguri de presă şi au fost oferite peste 40 de interviuri referitoare la 

activităţile desfăşurate de inspectorat.  

               Deasemenea pe parcursul anului au existat situaţii ce au prezentat o sensibilitate mai ridicată 

din partea opiniei publice, care au necesitat o atenţie mai deosebită, o informare corectă şi operativă 

prin intermediul mass-media, situații care au fost gestionate în colaborare cu jurnaliștii acreditaţi în 

mod profesionist şi echidistant. 

 S-a ţinut o permanentă legătură cu mass-media fiind realizate emisiuni, intervenţii în diverse 

emisiuni sau reportaje, atât cu caracter preventiv sau cu privire la diverse acțiuni ale inspectoratului, 

dar mai ales cu evenimentele la care am fost angrenaţi (incendii, salvări de persoane din medii ostile, 

accidente de circulaţie pe diferite căi de transport, distrugerea de muniţie neexplodată, fenomene 

meteo periculoase, etc.).  

                Pentru o mai bună comunicare s-a realizat si pus in funcțiune pagina unității pe rețelele de 

socializare twitter și facebook, prin care se mediatizează activitățile desfășurate de I.S.U. Cluj. 
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X. CONCLUZII PRIVIND ACTIVITATEA DIN ANUL 2015 

 

1. Numărul de intervenţii creşte de la an la an iar fondurile financiare sunt aceleaşi, la unele 

capitole chiar mai mici faţă de anii anteriori. Divesitatea intervenţiilor şi faptul că nu avem 

tehnică de luptă adecvată ne determină să improvizăm, de multe ori, ceea ce amplifică 

riscurile la care expunem personalul care participă la intervenţii. 

2. Numărul mic de personal de la gărzile de intervenţie dislocate şi faptul că suntem „îngrădiţi” 

de tabela de înzestrare a unităţii, ne determină să nu abordăm intervenţiile aşa cum ar trebui 

(sunt încadrate cu personal o autospecială cu apă şi spumă şi o ambulanţă cu toate că la 

gardă sunt două autospeciale cu apă şi spumă).   

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

materiale este disproporţionat (la nivelul unităţii noastre se prezintă astfel : 93,4 % cheltuieli 

de personal, 6 % cheltuieli materiale şi 0,60 % asigurari si asistenta sociala). 

4. 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 : 56 % din autovehiculele de intervenţie au norma de exploatare depăşită . 

5. 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. 

6. Ambulantele SMURD din dotare sunt vechi, au fost reparate de nenumarate ori iar unele nu 

mai prezinta siguranta in exploatare. 

7. Inca avem o problema cu verificarea kiturilor pentru aparatele cu aer comprimat deoarece 

exista o sigura entitate in tara noastra care face aceasta lucrare si sunt foarte solicitati. 

Deasemenea avem probleme cu castile de protectie a personalului care sunt vechi si nu mai 

prezinta siguranta.  

8. Pregătirea personalului (îndeosebi cel operativ din subunităţi) se face cu dificultate deoarece 

inca nu avem un poligon de pregatire, iar ceea ce facem noi in subunitati este departe de aun 

sistem de pregatire eficient. 

 

 

XI. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI PENTRU ANUL 2016 

 

1. Dorim sa finalizăm amenajarea și dotarea Centrului Județean pentru Conducerea şi 

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

2008. Trebuie să precizez că acest proiect este finanțat integral de către Consiliul Județean 

Cluj. 

 

2. Deschiderea unui punct de lucru in localitatea Floresti, unde primaria a construit o cladire 

noua destinata pentru situatii de urgenta. Vom prelua de la SVSU autospecialele si 

materialele pe care acestia le detin si le vom completa cu resursele noastre pentru a asigura 

o interventie operativa.   

 

3. Continuarea reabilitării clădirilor unde îşi au sediul Detaşamentul de Pompieri Huedin şi 

Garda de intervenţie Gilău cu ajutorul resurselor financiare alocate de primariile celor 

două localităţi, Huedin şi Gilău. 

 

4. Completarea tehnicii de interventie de la Detasamentul de Pompieri Dej, prin 

achizitionarea, de catre primaria municipiului Dej, a unei autospeciale de prima 

interventie, de mici dimensiuni. 

 

5. 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. 


