MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

NESECRET
Ex. unic
Timişoara, 16.07.2015

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BANAT”
AL JUDEŢULUI TIMIŞ

BULETIN INFORMATIV
Evaluarea activităţii I.S.U. Timiş pentru semestrul I al anului 2015
În data de 16.07.2015, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,BANAT” al
județului Timiș, a avut loc evaluarea activităților desfășurate în primele 6 luni ale anului 2015.

În semestrul I - 2015, inspectoratul pentru situații de urgență a intervenit la 675
intervenţii: 209 incendii, 161 dezastre şi asanări, 33 intervenţii pentru protecţia
mediului, 181 arderi necontrolate,6 salvări animale şi 85 alte intervenţii. În acest an,
echipajele SMURD au intervenit în 6.050 de situaţii: 5.886 intervenţii medicale, 36
intervenţii descarcerare şi 126 intervenţii de asistentă persoane.
Acţiuni de salvare pe timpul intervenţiilor
1044 persoane salvate:
1024 adulţi şi 20 copii

Bunuri protejate
în valoare de peste

303 milioane lei

6.146 persoane
asistate medical
(5.538 adulti, 608 copii)

6.805 intervenţii

531 animale şi
păsări salvate

În judeţul Timiş au avut loc 221 incendii (în medie 1,22 pe zi), faţă de 227
incendii în anul precedent. Pompierii militari au intervenit pentru lichidarea a 209

incendii. Cele mai multe incendii au avut loc în: Timişoara – 72; Lugoj – 9; Făget,
Peciu Nou şi Sânpetru Mare – 6. Din cele 221 de incendii, 98 (44%) au avut loc în
mediul urban şi 123 (56%) în mediul rural.
Analiza atentă a împrejurărilor determinante a incendiilor din acest semestru,
reliefează faptul că primele 5 cauze de incendiu totalizează 73% din totalul acestora,
acestea sunt:
 Instalaţii electrice defecte –69 incendii, respectiv 31%
 Coş de fum defect /necurăţat - 39 incendii, respectiv 18%
 Fumatul – 26 incendii, respectiv 12%
 Foc deschis în spaţii închise - 14 incendii, respectiv 6%
 Acţiune intenţionată - 14 incendii, respectiv 6%
Cu toate eforturile depuse, în urma incendiilor produse, o persoană a decedat şi
şapte persoane au suferit traume, bunurile distruse în incendii au însumat 6,86mil. lei
(3,05 mil. lei restaurante, 1 mil. lei biserici; 0,3 mil. lei în agricultură şi 1,5 mil. lei la
gospodăriile populaţiei).
Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 1044 persoane (1024 adulţi şi 20 copii),
531 animale, iar bunuri valorice evacuate şi protejate reprezintă 303 milioane lei.
În primul semestru s-a intervenit pentru stingerea a 138 incendii la gospodăriile
populaţiei, 46 (33%) au avut loc în mediul urban şi 92 (67%) au avut loc în mediul
rural. Bunurile valorice evacuate şi protejate reprezintă 23 milioane lei, iar cele distruse
sunt de 1,38 milioane lei.
În perioada analizată, s-au înregistrat 203 incendii fără pagube (incendii de
miriști și vegetație uscată) în judeţul Timiş, fiind afectate suprafeţe ce totalizează 320
ha. În acest semestru, preponderent în luna martie, s-a înregistrat o creştere a
numărului de incendii de vegetaţii uscate şi a suprafeţei incendiate. Astfel s-au
înregistrat 8 incendii de vegetaţie uscată cu suprafeţe între 10 şi 20 ha, 77 de
intervenţii între 1- 10 ha. Localităţile cu cele mai multe arderi necontrolate sunt:
Lugoj – 40/77 ha; Margina 19/56 ha; Făget 14/33 ha; Curtea 10/32 ha şi Ghiroda
9/21 ha.
În perioada analizată s-au înregistrat 39 intervenţii la dezastre, 122 de
evenimente de protecţie a comunităţii şi 6 intervenţii pentru salvări animale.
Principalele intervenţii la dezastre sunt:
 10 inundaţii;
 16 misiuni pirotehnice ;
 13 intervenţii la conducte de gaz fisurate;
Pompierii militari au intervenit la 33 intervenţii pentru protecţia mediului (23
spalări carosabil şi 10 ventilări încăperi inundate cu fum), şi 131 alte intervenţii (20
degajări elemente construcţie, 75 degajări copaci, 6 degajari roi albine şi 30 alte
intervenţii).

În primul semestru al anului 2015, echipajele SMURD au intervenit în 6.050 de
situaţii şi au fost asistate 6.146 de persoane (5.538 adulţi şi 608 copii).
Timpul mediu de răspuns al echipajelor S.M.U.R.D. a fost de 9:21 minute, iar
timpul mediu de intervenţie de 31:38 minute.
În anul 2015 echipajele SMURD au intervenit în 257 accidente rutiere şi
feroviare, fiind asistate 318 persoane (285 adulţi şi 33 copii), dintre acestea 47 au fost
încarcerate. Cele mai multe accidente au avut loc în Timişoara –141 accidente,
Topolovăţu Mare şi Lugoj - 8 accidente, Sânnicolau Mare şi Moşniţa Nouă – 6
accidente.
ACTIVITATEA INSPECȚIEI DE PREVENIRE
În paralel cu situația operativă, au fost desfășurate 772 de controale de prevenire
la instituţii publice, localităţi, construcţii, amenajări cu aglomerări de persoane şi
operatori economici cu risc din judeţul Timiş în scopul preîntâmpinării, reducerii sau
eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora,
protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu.
Au fost constatate 1551 deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor, dintre
acestea 260 au fost soluționate la fața locului, 1446 au fost sancționate. Au fost emise
157 avize pentru securitate la incendiu și 160 avize pentru transportul deșeurilor
periculoase.
De asemenea, s-a desfășurat o activitate intensă de educație preventivă la nivelul
instituțiilor de învățământ, al primăriilor și operatorilor economici. S-au distibuit 3781
pliante informative, 1419 afișe și 457 broșuri în domeniul apărării împotriva incendiului
și 7259 pliante, 2415 afișe și 271 broșuri în domeniul protecției civile.
ACTIVITATEA SERVICIULUI LOGISTICĂ
În cadrul proiectului de investiţie regional derulat de Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară pentru managementul situaţiilor de urgenţă (ADIVEST) privind
„Achiziţionarea de echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale
de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest” etapa a 2-a, a fost publicat
anunţul de achiziţie pentru o autospecială de lucru cu apa si spuma de capacitate mică.
Obiective pentru anul 2015:
- Achiziţia unei Autospeciale de stingere cu apă şi spumă de capacitate mică
(depusă cererea de finanţare). În cadrul Programului Operaţional mai sus menţionat,
Etapa a III-a, în anul 2015 au fost achiziţionate cu fonduri de la Consiliul Judeţean
Timiş următoarelor mijloace tehnice:

- Autospecială pentru activităţi de prevenire şi control;
- Barcă pneumatică cu motor – 4 buc.;
- Barcă pneumatică cu vâsle – 4 buc.;
- Remorcă transport ambarcaţiuni – 4 buc;
Încadrarea cu personal a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al
judeţului Timiş, la data de 30.06.2015 este următoarea:
Categoria de personal
Ofiţeri
Maiştri militari
Subofiţeri
Personal contractual
TOTAL

Procent de încadrare
94,74%
100 %
93,63%;
100 %
93,96%

I.S.U. Timiș salvează viața, proprietatea și mediul!

