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EVALUAREA ACTIVITĂŢII   

INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ 

„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN  

PE ANUL 2018 

 

 În anul 2018, instituţia noastră şi-a concentrat eforturilor pentru îndeplinirea 

obiectivelor instituţionale, stabilite conform strategiilor şi planurilor de dezvoltare, 

astfel: 

 creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor şi al activităţilor socio-economice de 

pe teritoriul judeţului; 

 consolidarea capacităţii de pregătire în situaţii de urgenţă a populaţiei, a 

autorităţilor, a instituţiilor şi a operatorilor economici, în special a celor care gestionează 

infrastructura critică; 

 creşterea capacităţii de reacţie şi eficientizarea acţiunilor de intervenţie pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă;   

 consolidarea capacităţii umane, logistice, adminitstrative, financiare, de 

comunicaţii, informare şi relaţii publice. 

 În domeniul apărării împotriva incendiilor, principale obiective avute în vedere 

pentru anul 2018 au vizat reducerea numărului de obiective puse în funcţiune fără a 

deţine autorizaţie de securitate la incendiu, continuarea şi diversificarea formelor şi 

mijloacelor de informare preventivă, precum şi asigurarea transparenţei în relaţia cu 

societatea civilă. 

În ceea ce priveşte activitatea de avizare şi autorizare, au fost primite în total 231 

de solicitări. Au fost soluţionate 143 de documentaţii pentru avize de securitate la 

mailto:contact@isusemenic.ro


 

                                                          Pagina 2 din 7                                                                 Nesecret 
Reşiţa, str. Castanilor nr.123, tel. 0255 / 211213, 211214; fax:0255 / 212137,  215326;   

e-mail contact@isusemenic.ro; isu_semenic@yahoo.com  

 

incendiu şi protecţie civilă, fiind emise 67 de avize şi respinse 60 de solicitări. În cazul a 

8 solicitări, documentaţia este incompletă, iar 8 obiective nu se încadrau în prevederile 

HGR 571/2016 privind obligativitatea avizării pe linia securităţii la incendiu sau 

protecţiei civile. 

Pe parcursul anului, au fost solicitate 72 de autorizaţii de securitate la incendiu, 

care au fost soluţionate astfel: au fost emise 32 de autorizaţii de securitate la incendiu, 

respinse 28, iar în alte 12 situaţii, documentaţia este incompletă.  

Au fost emise 5 acorduri pentru organizarea de focuri de artificii şi 11 puncte de 

vedere privind planuri urbanistice generale, zonale şi de detaliu. 

La nivel judeţean, în anul 2018, s-au intensificat cu aproximativ 30% activităţile 

de control, numărul acestora crescând de la 758, înregistrate în anul 2017 la 1066 în 

anul 2018. 

Cele 1066 de controale, inspecţii şi audituri pe linia apărării împotriva incendiilor 

şi pe linia protecţiei civile au condus la identificarea a 4943 de deficienţe, din care 288 

au fost înlăturate operativ, pe timpul controalelor, iar 3.150 au fost sancţionate. Pentru 

încălcări la normele specifice s-au aplicat 585 amenzi, cu aproximativ 22% mai multe 

decât în anul 2017, în cuantum total de 1.003.100 lei şi 2.565 avertismente. 

Specialiştii din inspecţia judeţeană de prevenire au oferit asistenţă tehnică de 

specialitate în 1613 cazuri. 

 La nivelul instituţiilor publice, operatorilor economici şi localităţilor de pe 

teritoriul judeţului au fost executate pe timpul controalelor  un număr de 967 exerciţii de 

alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă, la care au participat peste 24.000 de 

persoane.  

Pe linia protecţiei civile, în anul 2018 au fost desfăşurate controale la cei trei 

operatori cu risc de pe teritoriul judeţului nostru, care se încadrează în prevederile Legii 

nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanţe periculoase și au fost verificate un număr de 6 construcţii 

hidrotehnice (barajele Poiana Mărului, Băile Herculane, Cornereva, Gura Golâmbului, 

Poneasca, Poiana Ruscă). 
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 În perioada analizată, au fost executate un număr de 24 antrenamente de 

înştiinţare a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi a operatorilor economici cu 

risc major şi minor de la nivelul judeţului Caraş-Severin, atât pentru verificarea 

funcţionării sirenelor de alarmare publică din zona de competenţă, în cadrul exerciţiului 

lunar de alarmare, cât şi pentru verificarea fluxului informaţional şi a modului de lucru 

în cazul manifestării unor riscuri. În anul 2018 s-a verificat modul de funcţionare şi 

întreţinere a sirenelor de alarmare publică la un număr de 18 localităţi.  

Pe linie pirotehnică s-au desfășurat 20 de misiuni de asanare a muniţiei rămase 

neexplodate pe teritoriul judeţului, 4 misiuni de distrugere a muniţiei asanate și instruiri 

a operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni cu deşeuri metalice feroase şi 

neferoase.  

Au fost efectuate verificări la adăposturile luate în evidenţă în oraşele Băile 

Herculane şi Oraviţa (adăposturi simple, fără instalaţii), în urma cărora s-a constatat că 

acestea pot fi folosite de populaţie, în 24 de ore de la decretarea stării excepţionale. 

Pe linia managementului operaţional, au fost monitorizate situaţiile de urgenţă 

produse în zona de competenţă, luându-se măsuri de informare operativă a factorilor 

responsabili, a factorilor de răspundere de la nivelul judeţului şi a populaţiei. 

În 2018 s-au transmis către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi către 

structurile cu răspunderi în gestionarea situaţiilor de urgenţă un număr de 577 notificări 

hidrometeorologice, din care 59 avertizări COD PORTOCALIU (49 meteorologice şi 

10  hidrologice) şi o avertizare hidrologică COD ROŞU. 

Au fost dispecerizate circa 10.000 apeluri, prin Sistemul Naţional Unic pentru 

Apeluri de Urgenţă, realizându-se alertarea în timp operativ a subunităţilor şi 

echipajelor în raioanele cărora s-au produs evenimentele. 

În anul 2018, la nivelul judeţului Caraş-Severin au fost înregistrate 4.123 

intervenţii în situaţii de urgenţă, cu 405 mai multe decât în anul 2017. Rata 

intervenţiilor a fost de 1395 la 100.000 de locuitori şi de 484 la 1000 km2. 

Au mai fost înregistrate de asemenea 108 deplasări fără intervenţie, 58 întoarceri 

de pe traseu şi 40 alerte false. 
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Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au intervenit singure în 70 

situaţii, iar în cooperare cu forţele inspectoratului nostru au participat la 214 intervenţii.  

Incendiile constituie, în continuare, unul din principalele riscuri gestionate de 

pompierii  militari cărăşeni. În anul 2018, s-a intervenit, în medie, la două incendii pe 

zi, fiind înregistrate în total 731 intervenţii pentru stingerea incendiilor, cu 161 mai 

puţine decât în anul precedent, dintre care 447 la incendii de vegetaţie uscată şi altele, 

cu aproximativ 20% mai puţine decât în anul 2017.  

Timpul mediu de răspuns la incendii al serviciilor profesioniste a fost de 16 min 

36 sec, faţă de 15 min 46 sec în anul 2017, iar timpul mediu de intervenţie a fost de 147 

min 12 sec, faţă de 98 min 36 sec,  în anul 2017. 

În ceea ce priveşte asistenţa medicală de urgenţă şi prim-ajutor calificat, 

echipajele SMURD din cadrul subunităţilor de intervenţie au intervenit la un număr de 

2518 cazuri de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, din care: intoxicaţii 

– 122, afecţiuni cardiace – 127, traumatisme – 438; stop cardio-respirator resuscitat – 

12; alte afecţiuni medicale – 1540, afecţiuni neurologice/psihiatrice  – 238; persoane 

găsite decedate – 1; prim ajutor la accident rutier – 4. 

Pe lângă cele 2518 misiuni de asistenţă medicală de urgenţă, s-a mai intervenit la 

un număr de 151 misiuni pentru descarcerare şi 240 de intervenţii asistenţă persoane 

(degajări de persoane - 162, cu intenţia de a se arunca în gol - 2, rămase blocate - 76).   

Timpul mediu de răspuns al SMURD a fost de 14:20 min, faţă de 15 min în anul 

2017, iar timpul mediu de intervenţie a fost de 34 min, faţă de 38 min în anul 2017. 

Comparativ cu anul 2017, a crescut numărul persoanelor asistate medical, de la 

2181 la 2901 persoane,  iar numărul persoanelor salvate, de la 53 la 113. 

Au mai fost înregistrate 348 intervenţii în alte situaţii de urgenţă din care: 208 la 

inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase, 110 la evenimente publice de 

amploare, 4 la alunecări/ prăbuşiri de teren,  24 la misiuni pirotehnice şi 2 în alte 

situaţii.  

S-au asigurat 131 misiuni de protecţia comunităţilor: 26 acţiuni de protecţia 

mediului, 34 salvări animale din medii ostile, dar şi 71 alte tipuri de intervenţii 

desfăşurate în urma unor solicitări adresate de către instituţii publice, agenţi 
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economici, autorităţi locale, după caz, pentru: degajare copaci, ţurţuri, evacuare apă, 

deblocare uşă, transport apă, dar şi căutare persoane dispărute.  

 Ca urmare a situaţiilor de urgenţă din această perioadă, 3 persoane au fost rănite, 

o persoană a decedat şi s-au înregistrat pagube în valoare estimativă de 5.065.456 lei .  

 Au fost salvate 381 animale şi păsări, iar valoarea bunurilor salvate este estimată 

la 86.357.110 lei. 

În domeniul operativ, în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor, în 

perioada analizată, au fost desfăşurate 1207 acţiuni de instruire/educare în domeniul 

situaţiilor de urgenţă şi recunoaşteri în teren și 152 misiuni de asigurare/supraveghere 

zonă în diferite situaţii de urgenţă, precum şi pe timpul evenimentelor publice de 

amploare.   

Inspectoratul nostru s-a aflat într-o permanentă colaborare şi cooperare, atât cu 

celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cât şi cu celelalte instituţii 

militare şi civile, cu atribuţii în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă. 

Potrivit reglementărilor legale, Centrul Operaţional a asigurat secretariatul tehnic 

permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin. În anul 

2018, CJSU Caraş-Severin s-a întrunit în 20 de şedinţe, din care două cu caracter 

ordinar.  În cadrul acestor şedinţe au fost adoptate 19 hotărâri din care 14 pentru 

aprobarea rapoartelor de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor şi fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase ce au afectat judeţul şi 5 pentru aprobarea unor planuri 

de măsuri, acţiuni sau activităţi. 

În domeniul pregătirii şi verificării, în anul 2018, au fost organizate şi 

desfăşurate 80 de exerciţii de pregătire cu forţe şi mijloace în teren la nivelul 

subunităţilor de intervenţie, pe toate tipurile de riscuri, iar pentru verificarea viabilităţii 

documentelor operative şi a planurilor de cooperare privind răspunsul, intervenţia şi 

pregătirea în comun a forţelor specializate, au fost organizate 5 exerciţii judeţene de 

cooperare, cu forţe şi mijloace în teren. 

Inspectoratul nostru a participat cu forţe şi tehnică la Exerciţiul Seism 2018, 

organizat la nivel naţional, care a vizat antrenarea structurilor participante şi testarea 

capacităţii de reacţie, intervenţie şi decizie a factorilor cu responsabilităţi în gestionarea 
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situaţiilor de urgenţă grave generate de producerea unui seism de intensitate mare, în 

Bucureşti. 

De asemenea, au fost executate 77 de exerciţii de verificare a modului de 

intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. 

 În anul 2018, în cadrul programului naţional ,,Salvator din pasiune” s-au înscris 

28 de voluntari şi au absolvit 23, aceştia fiind implicaţi în 86 de acţiuni de informare 

preventivă şi 5 intervenţii. 

 Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului din cadrul autorităţilor 

administraţiei publice judeţene şi locale, operatorilor economici şi instituţiilor publice, 

s-a  realizat pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal. 

Astfel, la cursurile de de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, din totalul de 62 

persoane planificate din cadrul autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale, 

operatorilor economici şi instituţiilor publice au fost prezente doar 20.  

 Pe linia gestionării resurselor logistice, ca urmare a implementării proiectelor 

I.G.S.U. a intrat în dotarea unităţii noastre tehnică în valoare totală de 11.088.259,36 lei 

(două autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de transport 

efective la intervenţie, un autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu 

cârlig 6x6, două ambulanţe de urgenţă tip B 4x4, un autoturism de serviciu marca Dacia 

Logan, un container suport logistic al intervenţiei tip II – multirisc, un container suport 

logistic al intervenţiei tip IV – iluminat 450 kVA, o linie tehnică de întreţinere 

echipamente individuale de protecţie, un rezervor motorină de 1000 litri transportabil cu 

pompă, 16 aparate izolante cu autonomie mărită, 107 aparate izolante prevăzute cu 

sistem de alarmare în caz de lipsă a mişcării). 

În perioada analizată, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de lider de 

proiect, în parteneriat cu ISUJ Caraş-Severin a depus cererea de finanţare în cadrul 

Programului Interreg-IPA CBC România-Serbia, pentru proiectul Managementul 

Durabil Integrat al Situaţiilor de Urgenţă din Banat, care a primit punctaj favorabil şi a 

trecut de cele 2 etape de evaluare. 

Acest proiect în valoare de 1.500.000 euro, are ca obiectiv îmbunătăţirea 

capacităţii operaţionale de intervenţie în caz de inundaţii şi alte situaţii de risc ale 
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actorilor responsabili din zona transfrontalieră româno-sârbă, reprezentată de judeţele 

Caraş-Severin, Timiş şi Districtul Banatul de Sud (Serbia). 

În cadrul Programului Operaţional Regional POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, 

prioritatea de investiţii 3.1, a fost admisă, după prima etapă de evaluare cererea de 

finanţare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare termică, energetică şi modernizare 

la sediul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş”. De asemenea, pavilionul 

administrativ al Secţiei de Pompieri Moldova Nouă a fost inclus într-un proiect de 

investiţii în construcţii cu finanţare prin Banca Mondială. 

 Pentru anul 2019, inspectoratul nostru şi-a stabilit ca priorităţi instituţionale: 

 Reducerea numărului de obiective care funcţionează fără autorizaţie de securitate la 

incendiu, prin identificarea pe timpul controalelor a soluţiilor tehnice necesare pentru 

intrarea în legalitate a acestora; 

 Optimizarea acţiunilor de pregătire si educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de 

urgenţă; 

 Consolidarea colaborării cu societatea civilă, în scopul înţelegerii locului, rolului şi 

efortului structurilor prefesioniste de intervenţie, dar şi în vederea implicării active  a 

cetăţenilor în activităţi de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, după caz;  

 Reducerea numărului de incendii la locuinţe/gospodării cetăţeneşti şi de victime 

rezultate din acestea, prin intensificarea şi diversificarea acţiunilor de informare 

preventivă; 

 Creşterea gradului de participare a personalului cu responsabilităţi la nivel local la 

cursurile organizate în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

 

INSPECTOR ȘEF 

Colonel 

 

CONERU CRISTINEL 
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