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Bilanţul Inpectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum al judeţului Sălaj pe anul 

2015 

 
În perioada de referinţă (01.01.2015-31.12.2015) în zona de competenţă a Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum al judeţului Sălaj au avut loc un număr de 2999 de situaţii de 

urgenţă (în medie 8 evenimente pe zi). La 2916 evenimente au intervenit serviciile profesioniste pentru 

situaţii de urgenţă, la 54 au intervenit serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă în cooperare cu 

serviciile voluntare / private pentru situaţii de urgenţă, la 14 evenimente serviciile voluntare / private 

pentru situaţii de urgenţă, iar 14 incendii a fost stinse de către populaţie.  

Din totalul situaţiilor de urgenţă, 169 au fost incendii din care 82 incendii de vegetaţie uscată, 

2247 cazuri de urgență asistate de SMURD, 82 asistenţa persoanelor, 62 descarcerare, 70 acțiuni 

pentru protecția comunității, 287 alte situaţii de urgenţă. 

Menţionăm că au fost înregistrate: 

- 49 situaţii în care forţele de intervenţie s-au deplasat la intervenţie, dar nu au intervenit; 

- 31 întorşi din drum; 

- 55 alarme false. 

O situaţie a intervenţiilor în ultimii patru ani se prezintă astfel: în 2012 (3192 intervenţii), în 

2013 (2549 intervenţii), 2014 (2656 intervenţii) urmând ca în anul 2015 să se înregistreze 2999 

reprezentând o uşoară creştere a numărului de intervenţii cu 12,91% faţă de anul precedent.  

În perioada analizată, urmare a măsurilor şi acţiunilor în domeniul organizaţional şi 

operaţional, misiunile au fost îndeplinite în totalitate, astfel încât:  

- au fost salvate pe timpul intervenţiilor 40 persoane (28 adulţi şi 12 copii); 

- au fost  asistate prin acordarea ajutorului medical de urgenţă 2379 persoane (2261 adulţi 

şi 118 copii); 

- au fost protejate bunuri în valoare estimativă de 15796450 lei;  

- au fost salvate 3114 animale şi păsări. 

În urma situaţiilor de urgenţă care au avut loc în anul 2015, se înregistrează victime doar în 

rândul adulţilor (2 adulți morți şi  3 adulţi răniţi).  

Numărul intervenţiilor în mediul urban a fost 1311, iar în mediul rural a fost 1688. 



În anul 2015, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Porolissum” 

al județului Sălaj s-au înregistrat un număr de 169 de incendii faţă de 157 în aceeaşi perioadă a anului 

trecut. Serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au acţionat singure la 118 incendii (69,82 % 

din totalul incendiilor), iar la 28 (16,56 %) au intervenit în cooperare cu serviciile voluntare şi/sau 

private pentru situaţii de urgenţã. La 6 incendii au intervenit serviciile voluntare pentru situaţii de 

urgenţă, iar 15 incendii au fost stinse de populaţie.  

Pe timpul intervenţiilor la incendii, două persoane au fost rănite, o persoană a fost decedată, au 

fost salvați 2 adulți, au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de aproximativ 15578950 lei. 

Valoarea estimată a pagubelor produse înregistrate la incendii a fost de 2073580  lei. 

Distribuţia incendiilor pe domenii de activitate şi obiective: 

 Gospodării ale populaţiei (locuinţe, anexe, mijloace de transport individuale) şi blocuri 

de locuit: 113 

 Terenuri ale cetăţenilor aflate in afara perimetrului gospodăriei cetăţeneşti (teren viran, 

mirişte, livadă, vie, lanuri, păduri): 6 

 Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare: 2 

 Mijloace de transport proprietate individuală: 6 

 Agricultură şi servicii auxiliare : 2 

 Silvicultură şi exploatare forestieră : 1  

 Industria de prelucrare a lemnului : 4 

 Comerţ : 2 

 Transport şi depozitare : 4 

 Construcţii metalice : 1 

 Activităţi ale organizaţiilor religioase : 3 

 Învățământ gimnazial : 1 

 Alte activități industriale : 1 

 Industria alimentară : 1. 

În ceea ce priveşte sursa probabilă de producere a incendiilor în anul 2015 situaţia se prezintă 

astfel: 

 efectul termic al curentului electric : 118 

 scurtcircuit electric : 20 

 flacără (focuri în aer liber, chibrit, flăcări de la aparate termice, etc.) : 40 

 jar sau scântei : 26 

 efect termic (căldură prin contact sau radiaţie, obiecte incandescente, etc.) : 35  

 frecare : 2 

 arc sau scânteie electrică : 2 



 scântei mecanice : 3 

 trăsnet : 2 

Managementul și gestionarea situațiilor de urgență a presupus: transmiterea către membrii 

CJSU şi CLSU a unui număr de 41 informări meteorologice, 69 atenţionări meteorologice COD 

GALBEN, 7 avertizări meteorologice COD PORTOCALIU, 6 informări hidrologice, 13 atenţionări 

hidrologice COD GALBEN, 5 avertizări hidrologice COD PORTOCALIU, 7 avertizări hidrologice 

COD ROŞU. 

Pe timpul intervenţiilor şi acţiunilor de pregătire, serviciile de urgenţă profesioniste au cooperat 

eficient cu toate celelalte structuri cu atribuţii în domeniu – jandarmeria, poliţia, ambulanţă, unităţi ale 

Ministerului Apărării Naţionale, Serviciul de Transmisiuni Speciale, Serviciul Român de Informaţii, 

îndeosebi la nivel local. 

SMURD 

În anul 2015 au fost pregătiţi în acordarea primului ajutor calificat privind efectuarea 

procedurilor de descarcerare şi alte operaţiuni de salvare un număr de 23 cadre, ridicând efectivul de 

paramedici la nivelul inspectoratului la 219, iar în acordarea primului ajutor de bază au urmat cursul 

un număr  de 8 cadre, ajungând astfel la 27 cadre.  

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare a intervenit pe parcursul anului 2015 în 

2247 situaţii astfel: intoxicaţii 382, afecţiuni cardiace 46, traumatisme 909, SCR resuscitat / 

neresuscitat 27, diverse afecţiuni medicale 284, diverse afecţiuni neurologice / psihiatrice 316, 

accidente rutiere – prim ajutor calificat / descarcerare 133, asistența persoanelor 75, deplasări fără 

intervenţie 14, alarme false 44, întorşi din drum 17. 

Comparativ cu anul 2014 (2197 de intervenţii) numărul intervenţiilor SMURD a înregistrat o 

uşoară creştere în 2015 (2247 de intervenţii). 

Inspecţia de prevenire 

În vederea reducerii riscului de producere a unor evenimente negative, au fost executate un 

număr de 1616 activităţi de control în domeniul situaţiilor de urgenţă, în creştere cu 5,27% în anul 

2015 faţă de 2014 .La operatorii economici se înregistrează o creştere semnificativă a numărului de 

controale şi datorită incidentului dramatic din 30 octombrie 2015 din Clubul Colectiv, dată cu care s-

au intensificat anumite controale în zona unităţilor de agrement. 

Conform ierarhizării inspectoratelor judeţene la nivelul I.G.S.U. (perioada de referinţă fiind 

primele 10 luni), după MEDIA CONTROALELOR EFECTUATE  PE INSPECTOR, inspectoratul 

nostru se clasează pe locul 13, cu un număr de 74,28 controale/ inspector, peste media naţională. 

Alte activităţi desfăşurate de către inspecţia de prevenire: 

-16 audituri la persoane juridice atestate să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor 



-613 răspunsuri tehnice de specialitate date la solicitări scrise în domeniul apărării împotriva 

incendiilor şi al protecţiei civile, din care peste 100 au fost înregistrate în ultimele două luni.  

La nivel naţional din punct de vedere al NUMĂRULUI DEFICIENŢELOR 

CONSTATATE/CONTROL, suntem clasaţi pe locul 8, peste media naţională. 

La nivelul judeţului, în anul 2015, pe timpul activităţilor preventive executate au fost constatate 

9.099 nereguli, din care 3.024 au fost soluţionate pe timpul controalelor.  

Conform ierarhizării I.G.S.U.la nivel naţional, după NUMĂRUL DE SANCŢIUNI 

APLICATE PE TIMPUL CONTROALELOR, inspectoratul nostru se clasează pe locul 10, cu un 

număr de 3,56 sancţiuni/control, peste media naţională. Pentru neregulile nesoluţionate pe timpul 

controlului, au fost aplicate 5.274 avertismente şi 686 amenzi contravenţionale. (În 2014: 5.755 

avertismente şi  475 amenzi contravenţionale). Astfel, s-a înregistrat o scădere de 9% la avertismente 

şi o creştere de 44,42% la amenzi contravenţionale aplicate 

Cuantumul total al amenzilor aplicate în anul  2015, în sumă totală de 1.147.001 lei,  a crescut 

faţă de cel aplicat în anul 2014 (296.900 lei) cu 386,33% , iar media cuantumului amenzilor aplicate a 

crescut de la 661.21 lei/amendă la 1.672,13 lei/amendă. 

            În anul 2015 au fost executate un număr de 803 exerciţii de simulare a producerii de incendii, 

cu o creştere uşoară faţă de 2014 şi un număr de 465 exerciţii de simulare a producerii altor situaţii de 

urgenţă, în creştere cu 5,44% faţă de anul 2014. 

În acest an s-a organizat la nivelul I.S.U. Sălaj, cursul de pregătire a primarilor  (5 zile), o dată  

la 2-4 ani. Acest curs a fost organizat în 6 serii de pregătire: 1 serie de iniţiere, 4 serii de perfecţionare 

şi 1 de replanificare.  Procentajul de participare fiind de 94,12%.        

O formă de pregătire sunt concursurile cu cercurile tehnico-aplicative de elevi „Prietenii 

Pompierilor” şi a concursurilor cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”. În acest an, la 

etapa naţională, echipajul de copii de la Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, s-a 

clasat pe locul al III-lea. 

Cu sprijinul mass-mediei locale şi a Consiliului Judeţean a elevilor, s-a realizat un concurs pe 

pagina de „Facebook” cu denumirea „EROI ÎN IMAGINI”, unde au participat copii cu vârste cuprinse 

între 7 şi 16 ani, iar câştigătorii fiind premiaţi cu bani şi alte articole. 

În cadrul programului „INTERNSHIP PENTRU TINERI”, 5 elevi din cadrul Consiliului 

Judeţean a Elevilor au fost angrenaţi în activităţile inspectoratului, cu scopul orientării acestora spre o 

viitoare carieră în cadrul serviciilor profesioniste. 

Servicii Voluntare pentru Situaţii De Urgenţă 



Organigrama SVSU: 58 SVSU  ctg. a I-a, 2 SVSU ctg. a IV-a şi 1 SVSU ctg. a V-a. 

Dotarea acestora constă în 79 motopompe şi 5 autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă. 

Prezenţa la convocare a şefilor S.V.S.U.  a fost de 81,25%. 

S.V.S.U. au participat singure şi în cooperare cu serviciile profesioniste la 33 intervenţii la 

inundaţii. De asemenea, au participat şi la 40 de intervenţii la incendii în localităţile unde nu sunt 

servicii profesioniste. 

Din totalul de 40 intervenţii la incendii, la 24 au intervenit SVSU Crasna, SVSU Sărmăşag şi 

SVSU Almaşu  (60% din totalul intervenţiilor SVSU). 

Cadrele inspecţiei au desfăşurat un număr de  2209 instruiri în domeniul apărării împotriva 

incendiilor şi protecţiei civile. S-au executat 800 exerciţii de alarmare în caz de incendiu, 441 exerciţii 

de evacuare şi 20 exerciţii de alarmare publică. 

 Informările preventive s-au executat pe timpul desfăşurării controalelor, cu ocazia sărbătoririi 

unor zile (28 februarie Ziua protecţiei civile, 13 septembrie ziua pompierilor din România) şi în cadrul 

derulării campaniilor naţionale de informare:„R.I.S.C. – Renunţă Improvizaţiile Sunt Catastrofale”şi 

„Vreau să fiu voluntar” . 

Au fost emise: 83 avize şi 55 autorizaţii securitate la incendiu, 15 acorduri artificii, 55 avize şi 

363 notificări transport deşeuri periculoase. Au fost respinse 19 documentaţii depuse în vederea 

obţinerii avizului şi 11 în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu.  


