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EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR

DESFĂŞURATE DE INSPECTORATUL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BANAT” AL 

JUDEŢULUI TIMIŞ ÎN ANUL 2017



I. Introducere
în  anul 2017 Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş şi-a desfăşurat 
activitatea, la nivelul judeţului Timiş, prin Inspecţia 
de Prevenire, Centrul Operaţional Judeţean, 7 
subunităţi de intervenţie: Detaşam entul 1 şi 2 de 
Pom pieri Timişoara, Detaşam entul de Pompieri 
Lugoj, Staţiile de Pompieri Buziaş, Sânnicolau 
Mare, Făget, Deta, Punctul de lucru Pişchia, 
Punctul de lucru Giroc şi structurile suport.



Statia>

Sânnicolau Mare
P.L. Pischia

Detaşamentul 1*

^  Timisoara
Statia>

FăgetDetaşamentuli

LugojDetaşamentul 2I

Timisoara Statia
9

Buzias

Subunităţile de intervenţie din
9 9

zona de com petenţă a ISU Tim iş



M isiunile principale ale inspectoratului

• m onitorizarea tip u rilo r de risc.



Executarea controalelor preventive la instituţiile publice, 
operatori economici şi localităţi;



• acordarea asistenţei m edicale de urgenţă -  
SMURD;





• asanarea m uniţiilor rămase neexplodate din
tim pul conflictelor militare



executarea cercetării CBRN şi marcarea
zonelor contaminate.



II. OBIECTIVE STRATEGICE INSTITUŢIONALE

Obiectivul strategic: consolidarea şi dezvoltarea 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al 
Judeţului Timiş, în vederea creşterii capacităţii 
operaţionale şi de răspuns, reducerea impactului 
efectelor situaţiilor de urgenţă asupra comunităţilor şi
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IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL
DE COMPETENTĂ
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Centrul Operaţional

TOTAL intervenţii 
S.M.U.R.D.

3.410 intervenţii 13.401 intervenţii 18.170 solicitări

Au fost salvate: - 1.113 persoane;
- 1.962 animale;
- bunuri în valoare de 226,56 milioane lei.

Numărul persoanelor asistate de către paramedicii 
S.M.U.R.D.: 13.623

Totalul intervenţiilor (incendii, 
dezastre, arderi neconlrolate, 

protecţia mediului ele.)



ISU Tim iş s-a  clasat pe locul 3 în  ţară, 
cu un num ăr de 16.846 de intervenţii

Repartiţia pe judeţe a intervenţiilor în situaţii de urgenţa a serviciilor 
profesioniste în perioada 01.01 - 31 .12 .2017

ANEXA NR 13

LEGENDA

Î 50*» 131 OS - Intervenţii 

1QC‘2 - Interacts 

-30*. 5036- Intervenţii

TOTAL INTERVENŢII:
412.936

2 0 .1 2  1 641 locuitori
conform  Institutului National de Statistics



2 0 i6 :

4,58 minute
2016:

10,12 minut

TIMPI DE RĂSPUNS

2017:
14,36 minute

2017:
10,00 minute



în anul 2017, la nivelul subunităţilor de 
intervenţie s-au desfăşurat 99 de exereitii eu

9 9 S  ^  9

forţe şi mijloace în teren şi 15 exerciţii la 
nivelul inspectoratului.

Instruiri si
, ' . : 1.229recunoaşteri

Total misiuni: 19.498



Comitetul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă

Activitate: -8 şedinţe cu Guvernul României;9 9

-20 de şedinţe cu m em brii C.J.S.U.;
Au fost em ise un num ăr de 13 hotărâri ale Com itetului



Misiune de sprijin Satu Mare
ISU Timiş a oferit colegilor din Satu Mare, atât suport logistic, cu mijloace de 
intervenţie, cât şi cu personal.

19 zile de adrenalină, efort, concentrare şi sprijin.



S-au transm is 310 avertizări, 
atenţionări şi inform ări la localităţile 
potenţial afectabile şi obiectivele 
social-econom ice importante.



Cele mai importante 
intervenţii din cursul

9

anului 2017



Incendiu la Spitalul de 
Psihiatrie din Gătaia

5 autospeciale de lucru cu apă şi spumă; 
- 1 autospecială de lucru la înălţimi;

-1  echipaj SMURD;
- 3 ofiţeri si 25 de subofiţeri.

70 de pesoane evacuate



Accident rutier pe 
teritoriul Ungariei

Intervenţie desfăşurată în baza unui protocol de colaborare cu
serviciile de urgenţă din Ungaria.

- 2 autospeciale pentru 
transport personal şi 
victime multiple (ATPVM);
- 1 ambulanţă de terapie 
intensivă SMURD (UTIM).



4 L
II

în luna ma 
zile  s-au în 

de 2'

H**~**L^m
rtie în decursul a 7 

registrat un număr 
00 in cen d ii.

Incendii de vegetaţie 
uscată



ncendiu, cu pericol de explozie, la o 
locomotivă care transporta 6 cisterne cu 

Butan Gaz, în gara Topolovăţul Marc
5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă; 
2 echipaje SMURD; 
î autospecială operativă;
5 ofiţeri, inclusiv Inspectorul Şef;
29 de subofiţeri, SVSU Topolovăţul Mare;
5 voluntari;
2 echipaje de jandarmi; 
î echipaj de poliţie;
2 echipaje de la poliţia transporturilor; 
î buldoexcavalor.



- 9 autospeciale de stingere cu apă şi spumă; 
-1  autoscara;
-1  autocisternă.

Incendiu la o hală din 
localitatea Şag

Incendiul s-a manifestat pe o suprafaţa de aproximativ 5000 mp



Incendiu complex comercial 
Biv. Brâncoveanu

-11 autospeciale de stingere;
-î autoscara mecanică;
-î autocisternă de intervenţie;

9 7

-î autosanitară SMURD;
7 ofiţeri şi 40 de subofiţeri.



49 persoane rănite (7 copii)

355 solicitări 5 persoane decedate

Furtuna din 
17 septembrie

- Aprox. 300 pompieri militari;
- 133 mijloace de intervenţie M.A.I.

Prima şedinţă a CJSU Timiş în care9 9 « ^  9

au fost prezenţi în clubul Unităţii 
prim-ministrul României, ministrul 
M.A.I. si alte oficialităţi de seamă.9 9

566 apeluri



Prezentarea activităţilor desfăşurate de către structurile M.A.I.
9  9

şi a celorlalte instituţii implicate pentru înlăturarea efectelor 
furtunii din data de 17.09.2017.
în cadrul şedinţei au participat prim-ministrul României, 
domnul Mihai TUDOSE, ministrul M.A.I., doamna Carmen DAN 
şi membrii CJSU Timiş.
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Ziua Protecţiei Civile din România

Ziua de 28 februarie 2017 a 
avut dublă semnificaţie pentru 
pompierii timişeni. Aceasta a 
fost marcată de Ziua Protecţiei 
Civile din România şi depunerea 
Jurământului Militar pentru 10 
noi colegi încadraţi din sursă 
externă.



9-12 martie ISU Timiş implicat într-un 
amplu exerciţiu privind intervenţia la 
inundaţii, finanţat european.

ISU Timiş: M odul
9

de pompare de 

mare capacitate;

Au participat ţări precum:
• Germania: M odul de 

purificare a apei;

M odul de pompare de 

mare capacitate;

• Franţa: modul de prelevare şi 

detecţie CBRJY.



P rim u l m o d u l de p o m p a re  a ap ei, de ca p a cita te  

m ă rită  (H CP), d in  R o m ân ia , c e rtific a t  de UE.

AUTMODEX
CERTIFICATE

HIGH CABOTM PUMPING MODULE 
- ROMANIA -

Pi-tic poled in AUTMOOEX 2017 m the framework of the EU Civil Protection Mechanism 
between 04-07 Mag 2017. m L-xbe^q. Austria The exercise was focused on 

Civil Protection MccMas, Technical Assistance and Support Taoms and 
European Union Civil Protection experts, involvinq the following capabilities

M  HCP 8ulgaro ■ I  HCP Belgium + - TAST FWo-d

fenced h j the Cun»«» Co-vr.«!«, en i ^
vwlh tf>2 Mppcrl U Ccmartwm ftytf**

RO-HCP



PROCIV
5 sunete a câte 16 
secunde fiecare!

Testarea mijloacelor de 
avertizare si alarmare,

9 7

verificarea sistemului!



Pompierii timişeni: salvatori în timpul 
serviciului şi sportivi în timpul liber







CENTRULUI DE FORMARE ŞI 
PREGĂTIRE ÎN 

DESCARCERARE ŞI 
ASISTENŢĂ MEDICALĂ I)E 

URGENŢĂ

Cursurile de de prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare
81 cursanţi.

Primul ajutor de bază: 15 
voluntari din cadrul 
I.S.U. Timiş9

Consolidare a cunoştinţelor 
şi dobândire de noi 
competenţe -  prim ajutor 
calificat: 95 cursanţi.



Activitatea Inspecţiei de Prevenire
Ianuarie-decembrie 2017: 3198 de cereri privind securitatea la incendiu.
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SITUAŢIA CONTROALELOR DE PREVENIRE PE CATEGORII DE 
OBIECTIVE

2578 avertismente în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
257 amenzi contravenţionale în cuantum de 975.001 lei.



S.P.I.R.C.
518 subofiţeri evaluaţi atât teoretie, eât şi practic

Subofiţeri ce compun echipajele din subunităţile de 
intervenţie pentru modulele de pregătire ale servanţilor în 
următoarele judeţe: BIHOR, SUCEAVA, CONSTANŢA, DOLJ.

9 subofiţeri au participa la cursul de ,„specialist de clasă- 

alpinism -intervenţie” -  clasa a IlI-a la Centrul de Pregătire al 
Pompierilor „General de brigadă Corncliu Stoichcci”.

Activităţi de pregătire a elevilor
• 20 de cercuri tehnico-aplicative 

de elevi „Prietenii 
pom pierilor” (60 ELEVI);

• 30 de cercuri de elevi „Cu viaţa 
mea apăr viaţa” (28 ELEVI).

Concursuri profesionale cu Serviciile 
publice voluntare/privatc:

• 3 echipaje SVSU;
• 4 echipaje SPSU.

1 nota 10;
100 nota 9-9,9; 
334 nota 8-8,9; 
60 nota 7-7,9;
3 nota 6-6,9.



Compartimentul financiar

40.000.000

35.000.000

30.000.000

Buget avut la dispoziţie: 39.891.377 lei

25.000.000 Cu 3.170.768 Ici mai mari decât în 2016

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

Cheltuieli de 
personal 

37.583.200

Bunuri şi servicii 

1-617.800

. .mi ^

Cheltuieli de Investiţii Ajutoare sociale şi
judecată contribuţii aferente

4.000 512.350 174.027



RESURSE UMANE

Colegi noi:
-2 ofiţeri absolvenţi ai Facultăţii

9  9  9

de Pompieri;
-2 ofiţeri din sursă externă si 2

9 9

în  urma concursurilor din sursă 
internă;
- io  subofiţeri sursă externă;

9  7

- 7 subofiţeri absolvenţi ai Scolii
1 9  9  9

de Subofiţeri si Proiecţie Civilă
9  9  9

"Pavel Zăgănescu";

• 46 de cadre militare au fost
trecute în rezervă cu drept la 
pensie de serviciu/drept la 
pensie de serviciu anticipată/ 
drept la pensie de 
invaliditate/trecute în rezervă 
prin demisie/detaşate/mutate 
din unitate.



117.000 116.325
Litri

SERVICIUL LOGISTIC

110.000
2016 2017



Fonduri de la Consiliul Judeţean Timiş

- Utilaj remorcabil încărcare saci nisip 1 buc;
- Autoambulanţe tip B 2 buc;
- Autocamion cu cârlig lip ABROL1 buc;
- Autospecială dc salvare de la înălţimi yom 1 buc;
- Moto ventilatoare pentru evacuare fum 2 buc.

Autoplatformei de intervenţie la 72 de 

Valoare: 6.188.000 lei





Utilaj remorcabil
încărcare saci

Valoare: 
208.250 lei



Autocam ion cu cârlig tip ABROL
si 3 containere

V a lo a re : 692.839,42 le i



- Platformă de intervenţie tip “U” -  7 buc. în valoare de 17.493 lei;
- Targa imobilizatoare coloană radiotransparentă+imobilizator cap -  7 buc. 
în valoare de 7.420 lei;
- Ventilatoare stingere marca MAKITA -  5 buc. în valoare de 6.900 lei;
- Cleşte tip “GURA DE LUP”- 14 buc. în valoare de 4.173 lei.

TOTAL VALOARE ACHIZIŢII: 8.283.986 lei



INVESTII ÎN DERULARE

- Motocicletă de intervenţie medicalizată -  1 buc. în valoare 
de 168.000 lei;
- Pernă de salvare de la înăţimi -  1 buc. în valoare de 324.000 
lei;
- Corturi pentru modulul de pompare IICP 2 buc. în valoare
de 280.000 lei;
- Modul echipamente dotare poligon instruire pompieri 
(voluntari şi profesionişti) -  1 buc. în valoare de 234.000 lei;
- Stingălor cu hidroperforare -  1 buc. în valoare de 540.000 
lei;
- Autospecială pentru muncă opcrativă-i buc. în valoare de 
100.000 lei.

Valoare totală: 1.646.000 lei



DOTARE I.G.S.U
- aparate respirat cu autonomie mărită (4 buc.), în valoare de 
20.827 lei;
- aparate de respirat ARIAC D (12 buc.), în valoare de 39.829,68 
lei;
- autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu 
cârlig (1 buc.), în valoare de 627.540,55 lei;
- aparat izolant DRAGER PSS 500 (167 buc.) în valoare totală de
861.162,22 lei;
- autoscară de intervenţie si salvare de la înălţimi 42 m, în 
valoare de 2.667.773,96 lei.

Valoare totală = 4.217.133,41 lei



Valoare: 2.667.773,96 lei.



LINIE TEHNOLOGICĂ DE ÎNTREŢINERE 
ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECŢIE

9

A c h iz iţ io n a t  p r in  p r o ie c tu l „  V iz iu n e  2 0 2 0 ”  în  v a lo a re  d c  9 0 8 .4 0 6  Ici



Extindere Garaj Autospeciale la Sediul 
Detaşamentului 1 de Pompieri din Timişoara

Perioada de execuţie
9

ii august 2017 - 11 februarie 2019

Valoare: 2.799.284,08 lei









Plan comun împreună cu I.PJ. Timiş: "IMPACT" 
Scop: prevenirea accidentelor la transporturile de 
substanţe periculoase.

Desfăşurarea de exerciţii comune privind modul 
de intervenţie în cazul producerii unui incendiu la 
Unităţile Militare aparţinând Brigăzii 18 
infanterie "Banat".

COOPERARE
INTERINSTITUŢIONALĂ

Realizarea unor prezentări tematice, în colaborare 
cu cadrele Penitenciarul Timişoara, pentru 
deţinuţi, în baza Protocolului de colaborare.

Colaborarea pe linia misiunilor de asigurare evenimente, 
manifestaţii etc. se desfăşoară în baza unui protocol 
comun cu I.J.J. Timiş şi Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Timişoara.

9
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Activitate desfăşurată împreună cu Brigada 18 
Cercetare Supraveghere "Decebal" şi

Timiş
9



Acţiune desfăşurată în
9  9

cadru Batalionului 32 
Cercetare Supraveghere 

"Mircea"

Exerciţiu comun de simulare a
9

unui incendiu, pentru antrenarea 
personalului din serviciu interior 
si a formaţiunilor militare de
9 9

apărare împotriva incendiilor. 
Acţiune desfăşurată în cadru





Poliţia Rutieră asigură perimetrul pentru buna 
desfăşurare a operaţiunilor de limitare şi stingere 

a unui incendiu la un Complex Comeffial.



CONDUCEREA INSTITUŢIILOR M.A.I. 
DIN JUDEŢUL TIMIŞ

Declaraţie de presă organizată în urma evenimentelor din 17 septembrie 2017. S-au 
tăcut precizări cu privire la activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă apărute 
în urma furtunii.





ISU Timiş este în tr-o  bună colaborare si se bucură
9 9

de sprijinul autorităţilor locale, a celorlalte arm e 
din cadrul MAI, MApN dar şi cu celelalte instituţii 
m em bre în Com itetul pentru Situaţii de Urgenţă 
Timiş.

9



Şedinţă a Comitetului



Cooperare Internaţională

I.S.U. Timiş a inivitat 2 delegaţii străine cu 
scopul de a participa la activităţile aniversar 
-  comemorative desfăşurate cu ocazia Zilei 
Pompierilor din România.



Delegaţie Maghiară formată
din 3 Pompieri profesionşti



Delegaţie cehă, formată din 5 pompieri
profesionişti



Cu ocazia vizitei delegaţiei cehe, s-a discutat despre 
posibilitatea semnării unui acord bilateral de colaborare 
cu Cehia.



Obiectivele pentru anul 2018

reducerea timpului de răspuns in situaţii de 
urgenta prin operationalizarea cu sprijinul 
CJT a unui punct de lucru in Topolavatul
Mare;

imbunatatirea pregătirii de specialitate a 
personalului operativ, prin acordarea de 
competente, in 3 centre constituite la nivelul 
detaşamentelor.



Obiectivele pentru anul 2018

• Implicarea activă în proiectele cu fonduri 
europene in vederea identificării finanţării 
realizării unui centru de pregătire in 
municipiul Timisoara pentru voluntari si 
profesionişti

• continuarea programului de identificare 
voluntari care sa activeze in cadrul 
Inspectoratului

• continuarea parteneriatului cu Primăria 
Municipiului Timisoara in vederea 
achiziţionării unei autospeciale de salvare la 
înălţime 42 m

• dezvoltarea Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenta Dumbravita, prin dotarea 
cu o autospeciala de stingere incendii de către 
Primăria Dumbravita

• organizarea linei tabere de vara in domeniul 
situaţiilor de urgenta


