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CUVINTE CHEIE 
 

• Situaţie de urgenţă; 
• Funcţie de sprijin; 
• Sistem informaţional de asistare decizională; 
• Managementul logisticii; 
• Tipuri de risc; 
• Modul; 
• Evacuare. 
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INTRODUCERE 
 
 

În condiţiile diversificării factorilor de risc şi a creşterii intensităţii acestora, pe fondul 

modificărilor climatice care generează fenomene meteorologice de o frecvenţă şi 

intensitate crescută, producerea unor situaţii de urgenţă cu efecte catastrofale pentru 

populaţie, a devenit foarte probabilă. Din  nefericire, în ultimii ani şi România a fost 

grav afectată de inundaţii care au afectat suprafeţe mari ale teritoriului, au produs 

pierderi de vieţi omeneşti şi  pagube materiale cifrate la zeci de milioane de euro. Pentru 

refacerea zonelor afectate precum şi pentru ajutorarea persoanelor sinistrate efortul 

statului a fost unul considerabil. Intervenţia efectivă pe timpul producerii acestor situaţii 

de urgenţă precum şi acţiunile întreprinse în faza de reabilitare şi restabilire a stării de 

normalitate impun un management performant din partea autorităţilor responsabile în 

scopul  reducerii la maxim a efectelor negative ale fenomenelor produse. 

 

 Necesitatea perfecţionării sistemelor şi mecanismelor de răspuns în situaţii de urgenţă, 

pe baza unor studii de caz precum şi a experienţei acumulate au condus la  iniţierea şi 

realizarea acestei cercetări. În acest context, teza abordează într-o viziune sistemică atât 

managementul serviciilor profesioniste de urgenţă din Romania cât şi problematica 

gestionării situaţiilor de urgenţă de amploare, obiectivele cercetării  vizând: 

• analiza managementului serviciilor de urgenţă profesioniste şi a gestionării 

situaţiilor de urgenţă; 

• identificarea oportunităţilor de modificare a prevederilor legislative în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

• dezvoltarea unor soluţii informatice pentru îmbunătăţirea managemnetului 

instituţional şi pentru asistarea decizională în situaţii de urgenţă. 

  

În scopul identificării soluţiilor de optimizare a acestor două domenii au fost studiate 

sisteme similare din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Olanda, Germania şi 

Belgia.  

 

 Teza  de doctorat  analizează  sistemul actual de formare a personalului serviciilor de 

urgenţă profesioniste şi de gestiune a carierei în acest domeniu fiind  idenficate o serie 

de probleme la nivel conceptual şi de reglementare. Pe baza studierii unor sisteme 
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aplicate de servicii similare din Europa, sunt propuse soluţii de optimizare a formării 

personalului operativ şi a carierei în domeniul serviciilor de urgenţă profesioniste din 

România. În scopul îmbunătăţirii managementului organizaţiei, pe baza experienţei 

acumulate în peste douăzeci de ani de activitate, au fost studiate şi propuse a fi 

îmbunătăţite unele domenii de activitate. Asfel, pe durata stagiului de doctorat a fost 

creat şi implementat un sistem intern de asistare decizională care asigură optimizarea 

proceselor de conducere şi de execuţie  a activităţii compartimentelor din cadrul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana “ al Judeţului Bihor.  

 

Pe durata studiilor doctorale a fost dezvoltat un nou concept privind evacuarea 

persoanelor în situaţii de urgenţă, fiind parcurse toate etapele necesare implementării la 

nivel naţional a acestuia. Astfel, la sfârşitul anului 2007 s-a desfăşurat un studiu de 

documentare pe durata exerciţiului internaţional Olimpyc Offspring în cadrul căruia au 

fost evacuate peste 700 de personae din Terneuzen – Olanda în localitatea Zelzate – 

Belgia. Acest eveniment a marcat iniţierea proiectului de realizare a aplicaţiei 

informatice TEVAC, care a fost testată în 2008 cu ocazia exerciţiului intenaţional EU – 

HUROMEX 2008, conceptul şi aplicaţia informatică fiind testate pe timpul evacuarii 

reale a 160 de personae din localitatea Gyula – Ungaria în localitatea Chişineu Criş – 

România. Generalizarea utilizării la nivel naţional a aplicaţiei TEVAC începând cu anul 

2009 reflectă utilitatea şi fiabilitatea acesteia, teza prezentând în conţinutul său detalii 

privind aplicaţia.  

 

 În conţinutul său teza prezintă comparativ concepte şi structuri de management al 

situaţiilor de urgenţă din România, Europa şi Statele Unite ale Americii. Pe baza 

studiului au fost elaborate propuneri privind îmbunătăţirea concepţiei privind alocarea şi 

coordonarea resurselor, elaborarea unor reglementări referitoare la constituirea şi 

activarea resurselor financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă şi adopatarea 

unor reglementări tehnice privind resursele materiale de intervenţie. Sunt deasemenea 

propuse soluţii concrete de optimizare a sistemului de repartiţie a funcţiilor de sprijin pe 

baza studierii strategiei cadru de răspuns din Statele Unite ale Americii.  

 

În cuprinsul său  teza de doctorat  prezintă proiectul de implementare a unui sistem 

informaţional de asistare decizională în situaţii de urgenţă de amploare. Astfel, după 

prezentarea aspectelor teoretice referitoare la utilizarea metodei managementului prin 
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proiecte în domeniul serviciilor de urgenţă profesioniste, sunt detaliate etapele parcurse 

în cadrul proiectului "Prevenirea inundaţiilor şi reducerea urmărilor acestora prin 

fundamentarea deciziilor folosind un sistem informaţional integrat" derulat în 

cadrul Programului PHARE CBC RO-HU 2006. Derulat integral pe durata  stagiului de 

doctorat, proiectul a fost iniţiat şi implementat în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor în parteneriat cu Direcţia Apelor Crişuri Oradea 

şi cu Directoratul pentru Aparare Împotriva Dezastrelor al judeţului Hajdu – Bihar 

Ungaria. Cu un buget de peste 800.000 euro, proiectul a vizat optimizarea utilizării 

resurselor destinate protecţiei unui grup ţintă de 600.000 locuitori într-o zonă 

transfrontalieră în care media anuala a pagubelor materiale din ultimii 30 de ani se 

cifrează la peste 1,3 milioane euro.  

 

Proiectul a fost finalizat cu succes la 28 februarie 2010,  sistemele informatice 

implementate în cadrul punctelor de comandă ale celor două instituţii beneficiare 

contribuind semnificativ la creşterea calităţii managementului situaţiilor de urgenţă prin 

asigurarea operativă a informaţiilor necesare luării deciziilor. El reprezintă o premieră în 

acest domeniu şi poate fi replicat la nivel national.  

 

Considerăm că prin conţinutul său teza oferă soluţii de îmbunătăţire a managementului 

situaţiilor de urgenţă, prin caracterul său pragmatic putând constitui o sursă de studiu 

pentru profesioniştii în  domeniu 

 
METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT–PARTICULARITĂŢI SPECIFICE 

SERVICIILOR DE URGENŢĂ PROFESIONISTE    

 

În capitolul 1 teza prezintă concepte consacrate privind sistemul de management al 

organizaţiei, principalele metode şi tehnici de management şi posibilităţile de utilizare a 

acestora în cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste. 

Exercitarea funcţiilor şi relaţiilor de management la nivelul fiecărei organizaţii se 

realizează prin sistemul de management. Definit ca “ansamblul elementelor cu caracter 

decizional, organizatoric, informaţional, motivaţional etc. din cadrul organizaţiei, prin 

intermediul căruia se exercită ansamblul proceselor şi relaţiilor de management în 

vederea obţinerii unei eficacităţi şi eficienţe cât mai mari” (Nicolescu, Verboncu, 
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2008:177), sistemul de management din organizaţia modernă are la bază un complex de 

principii, reguli şi cerinţe care asigură modelarea sa corespunzător preceptelor ştiinţei 

managementului. Metoda managerială este definită ca fiind “o construcţie managerială 

coerentă şi riguroasă, ce încorporează faze, componente, reguli etc. precis conturate, 

prin intermediul căreia se exercită un segment restrâns al proceselor sau relaţiilor 

manageriale dintr-o organizaţie, cu efecte localizate de regulă la nivelul unui număr 

redus de manageri şi compartimente din  organizaţie” (Nicolescu, Verboncu, 

2008:193). O definiţie mult mai  pragmatică prezintă metodele de management ca 

“modalităţi practice de alocare în timp şi spaţiu a resurselor materiale, umane, 

financiare şi informaţionale ale firmei” (Ilieş, Lazăr, Mortan, Popa, Lungescu, Vereş,  

2006: 191). 

 

Aceste metode se folosesc pentru rezolvarea cât mai eficientă a unor probleme specifice 

diferitelor funcţii ale managementului, ele având rolul de a asigura cunoaşterea 

evenimentelor şi faptelor curente, operaţionale care se desfăşoară într-o organizaţie. Cu 

ajutorul lor, managerii influenţează pozitiv evoluţia proceselor pe măsura derulării lor. 

Dimensiunea ştiinţifică a tabloului de bord presupune citirea rapidă a informaţiilor pe 

care acesta le cuprinde. Pentru realizarea unei asemenea funcţii se apelează la forme de 

vizualizare variate, cele mai frecvente fiind menţionate deja: tabele de valori, grafice şi 

forme mixte (tabele de valori asociate cu grafice). Machetele tabloului de bord trebuie să 

asigure: satisfacerea nevoilor informaţionale ale beneficiarilor; îndeplinirea funcţiilor 

tabloului de bord; regăsirea caracteristicilor acestei tehnici manageriale. 

 

Metoda tabloului de bord este folosită cu succes la nivelul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „CRIŞANA” al judeţului Bihor, unde a fost conceput un tablou de 

bord care sintetizează indicatorii de performanţă ai serviciului, oferind posibilitatea 

efectuării unor analize operative, identificării disfuncţionalităţilor şi fundamentării unor 

decizii pentru îmbunătăţirea calităţii misiunilor. 

 

Trebuie menţionat faptul că indicatorii calitativi şi cantitativi stabiliţi şi urmăriţi în 

cadrul tabloului de bord rezultă din criteriile operaţionale privind funcţionarea 

inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, monitorizarea acestora asigurând 

informaţiile necesare pentru corectarea eventualelor erori în îndeplinirea misiunilor.  
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Forma actuală a tabloului, prezentată în anexa 1, este rezultatul unui proces de 

îmbunătăţire iniţiat în anul 2004. Informaţiile din tabloul de bord sunt analizate de 

managementul instituţiei în şedinţe de lucru săptămânale, unde sunt stabilite operativ şi 

măsurile care se impun pentru înlăturarea deficienţelor. Urmărirea indicatorilor 

prevăzuţi în tabloul de bord este un proces continuu care se desfăşoară de către centrul 

operaţional, concluziile rezultate fiind prezentate în analize semestriale şi anuale ale 

situaţiei operative a inspectoratului. 

 

 
Anexa 1 

 

 

FORMAREA ŞI PREGĂTIREA  CONTINUĂ A PERSONALULUI 

 

Capitolul 2 al tezei este consacrat prezentării rolului şi importanţei resurselor umane în 

cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. O analiză obiectivă asupra modului de 

organizare, desfăşurare şi evaluare a pregătirii continue a personalului serviciilor de 

urgenţă profesioniste, conduce la o serie de observaţii critice, dintre care pot fi 

evidenţiate următoarele: 

• caracterul preponderent dirijat al pregătirii, determinarea nevoilor de pregătire 

individuală de către şefii nemijlociţi şi implicit a formelor de pregătire, determină 

o iniţiativă redusă pe acest segment din partea personalului; 
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• deşi stabilite anual, obiectivele pregătirii continue au un grad de generalitate 

ridicat şi nu reflectă în totalitate necesităţile de pregătire ale personalului; 

• accesul la literatura de specialitate precum şi posibilităţile de participare la 

manifestări cu caracter ştiinţific, în vederea documentării, sunt limitate; 

• formele concrete de desfăşurare a procesului pregătirii continue nu sunt adaptate 

cerinţelor actuale, baza materială necesară unei pregătiri de calitate fiind asigurată 

în mică măsură. 

În perioada 2009-2010 s-a desfaşurat un studiu de documentare  la Brigada de Pompieri 

Greater Manchester, Marea Britanie, iniţiat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

“CRIŞANA” al judeţului Bihor printr-un program finanţat din fonduri europene. 

Concluziile acestui studiu sunt sistematizate în analiza SWOT. Pe baza concluziilor 

rezultate din analiză a fost identificată oportunitatea dezvoltării unui proiect care să 

vizeze îmbunătăţirea sistemului de formare a personalului operativ, prin urmatoarele 

obiective:  

• Întocmirea unui document similar RISPM – Regulamentul instrucţiei de 

specialitate al pompierilor militari, într-o concepţie nouă, pe baza analizei 

documentelor similare utilizate în Anglia; 

• Detalierea sistemului de conducere în teren a intervenţiei, prin adaptarea 

sistemului englez ICS- Incident Command System; 

• Definirea competenţelor la toate nivelurile, similar sistemului englez. Pentru 

fiecare competenţă vor fi reglementate modalităţile de formare, instruire, antrenare 

şi evaluare, pe niveluri, similar sistemului definit pentru paramedici; 

• Redefinirea ghidului carierei pe baza principiului evoluţiei în carieră prin 

dobândirea de competenţe; 

• Documentarea necesarului de resurse de intervenţie prin identificarea în alte ţări a 

unor accesorii de intervenţie care pot creşte eficacitatea acţiunilor de intervenţie 

sau siguranţa personalului; 

• Traducerea unor filme şi a unor materiale scrise, destinate pregătirii personalului 

operativ; 

• Reanalizarea concepţiei privind distribuţia geografică şi organizarea subunităţilor 

de pompieri (subunităţi puţine şi mari versus subunităţi multe şi mici); 

• Identificarea unor soluţii informatice pentru eficientizarea procesului de pregătire-

evaluare (intranet prin VPN, similar sistemului folosit în Manchester); 
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• Optimizarea activităţii de dispecerat în situaţii de urgenţă de amploare (număr 

mare de apeluri şi intensificarea fluxului informaţional) prin utilizarea unor soluţii 

informatice.  

 

Aceste obiective vizează îmbunătăţirea capacităţii de răspuns la  nivel operaţional, tactic 

şi strategic. Pe de altă parte, eficienţa acţiunilor de intervenţie depinde de trei factori: 

nivelul de instruire al personalului operativ, dotarea serviciilor de urgenţă profesioniste 

şi timpul de răspuns. Implementarea sistemului de formare şi pregătire continuă a 

personalului operativ, se propune a fi realizat sub forma unui proiect care se va dezvolta 

în sistem pilot, de jos în sus pe patru niveluri: subunitate, inspectorat judeţean, nivel 

regional şi nivel naţional.  

 
Figura 2. 1. Harta cu dispunerea Centrelor regionale de pregătire a personalului (propunere) 

 

Centrele de formare naţionale vor fi create pe tipuri de competenţe, iar locaţiile acestor 

centre vor putea fi stabilite în funcţie de spaţiile de instruire şi cazare, dotarea logistică 

şi disponibilitatea resurselor umane. Pentru fiecare competenţă, cum ar fi “salvări pe 

verticală”, “salvări din mediu acvatic”, “cercetarea cauzelor de incendiu”, “intervenţie 

în medii toxice”, vor fi reglementate modalităţile de formare, instruire, antrenare şi 

evaluare, pe niveluri, similar sistemului definit pentru paramedici, astfel: 

• Centru naţional de formare a formatorilor (ex. paramedici: Tg. Mureş pentru 

paramedici); 

C1 
C2 

C7 

C3 

C4 

C5 

C6 
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• Centre regionale de instruire a specialiştilor din subunităţti (ex. paramedici: Iaşi, 

Bihor, Timişoara); 

• Coordonator judeţean al programului de antrenare a specialiştilor (ex. paramedici: 

asistent medical în cadrul Centrului Operaţional); 

• Pregătirea continuă în subunităţi. 

 

Dezvoltarea sistemului se poate realiza prin implicarea tuturor resurselor umane proprii 

disponibile, care vor fi angrenate în proiect în funcţie de competenţe (cunoaşterea 

limbilor străine, informatică, etc.) şi de experienţă (în activităţi de management, 

experienţă acumulată în urma participării la intervenţii, la exerciţii, cursuri sau misiuni 

internaţionale). Experienţa colaborării cu servicii similare din ţări precum Anglia, 

Olanda, Belgia, Germania, a dus la concluzia că bunele practici şi lecţiile învăţate ale 

acestora pot fi preluate. Pentru a depăşi barierele lingvistice este preferabilă colaborarea 

cu ţări anglosaxone.  

 

IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTERN DE ASISTARE DECIZIONALĂ 

ÎN CADRUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

„CRIŞANA” AL JUDEŢULUI BIHOR – STUDIU DE CAZ  

 

Analizând rezultatele implementarii unor sisteme informatice în instituţii similare din 

ţări precum Anglia, Germania, Olanda sau Belgia care au avut ca scop principal 

creşterea calităţii în procesul managerial, am  iniţiat pe timpul stagiului de pregătire  

realizarea  unui sistem informaţional intern de asistare decizională, care să asigure 

optimizarea activităţilor care se desfăşoară în cadrul inspectoratului precum şi 

asigurarea informaţiilor necesare luării deciziilor. Teza prezintă în capitolul 4 sistemul 

creat şi implementat în cadrul instituţiei. Proiectul a presupus angrenarea exclusivă a 

resurselor umane proprii ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al 

Judeţului Bihor, ceea ce a dus la durata relativ mare de derulare a proiectului, în 

perioada 2007 – 2010. Astfel, s-a început cu identificarea resurselor umane ale căror 

competenţe să le permită să aducă valoare adaugată proiectului. 

 

Echipa de proiect a fost extinsă pe măsura dezvoltării iterative a sistemului informatic, 

incluzând specialişti din noile domenii abordate, capabili să formuleze specificaţii 

tehnice valide.  
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Figura 4. 1. Structura sistemului intern de asistare decizională 

 

În continuare sunt prezentate modulele Sistemului Intern de Asistare Decizională, 

abreviat în continuare S1AD. Sistemul este structurat pe patru module, pe criteriul 

categoriei informaţiilor gestionate pentru menţinerea permanentă a imaginii 

utilizatorilor, astfel: 

A. ISUTEL este o agendă telefonică destinată membrilor CJCCI sau CJSU, conţinând 

toate datele de contact care ar putea fi folosite în procesul de gestionare a situaţiilor 

de urgenţă de amploare. Orice modificare operată în această bază de date este 

înregistrată împreună cu data, ora şi numele utilizatorului care a efectuat-o, existând 

posibilitatea revenirii la valorile anterioare ale câmpurilor modificate. Apelul poate 

fi efectuat direct din interfaţa programului, nefiind necesară formarea numerelor de 

telefon sau utilizarea unui aparat telefonic; 

 

 
 

Figura 4. 2. Interfaţa submodulului ISUTEL 
(Sursa: Îndrumător de utilizare a aplicaţiei ISUTEL) 
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B. SubSiper asigură înregistrarea poziţiei curente a întregului personal al instituţiei. 

Această aplicaţie permite înregistrarea prezenţei la serviciu, a participării la misiuni, 

a părăsirilor de garnizoană şi a încadrării funcţiilor din serviciul operativ şi a celui 

interior atât la nivelul subunităţilor cât şi la nivelul sediului inspectoratului. 

Aplicaţia generează de  asemenea rapoarte zilnice şi de sinteză care pot fundamenta 

decizii în domeniul planificării şi organizării activităţilor curente ale instituţiei; 

 
Figura 4. 3. Interfaţa modulului SIPER 

(Sursa: Îndrumător de utilizare SIPER – Răspândirea personalului) 
 
 

C. IS-IP-004 asigură înregistrarea în baze de date a activităţilor şi a documentelor din 

domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, având patru secţiuni: Prevenirea 

incendiilor, Avizare autorizare, Protecţia civilă şi Pregătirea populaţiei; 

 
Figura 4. 4. Interfaţa de introducere a datelor, specifică programelor înglobate în modulul           IS-

IP-004 
(Sursa: Îndrumător de utilizare Prevenirea Situaţiilor de Urgenţă  IS - IP - 004) 
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D. IsuLOG este modulul care asigură gestionarea datelor privind dotarea cu mijloace şi 

materiale de intervenţie a serviciilor de urgenţă profesioniste, fiind structurat pe 

patru secţiuni: Înzestrare, Exploatare, Asistenţă tehnică, Asigurare tehnico materială 

şi administrativă. 

 

 

 

 
 

Figura 4. 5. Extras din meniul fiecărei sfere a modulului IsuLOG 
(Sursa: Îndrumător de utilizare Mijloace şi înzestrare ISU - ISULOG) 

 
 

SISTEMUL JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ ŞI PLANIFICARE A RESURSELOR 

DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ, PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

Lucrarea prezintă în cadrul capitolului 6 aspecte legate de structurile şi mecanismele de 

coordonare a folosirii resurselor în situaţii de urgenţă, cele mai importante fiind 

prezentate în sinteză în cele ce urmează. 

Resursele agenţilor economici pot juca un rol determinant în limitarea efectelor 

dezastrului, dar pentru activarea lor este nevoie atât de cunoaşterea datelor privind tipul, 

cantităţile şi disponibilitatea acestora, cât şi de un sistem de anunţare rapidă a 

deţinătorilor despre solicitare. Este evident că ambele condiţii nu pot fi asigurate decât 

prin utilizarea de soluţii informatice.  
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Din studiul realizat la nivelul judeţului Bihor şi analizând legislaţia care reglementează 

problema rechiziţionării bunurilor, s-a ajuns la concluzia că sistemul actual poate fi 

radical îmbunătăţit. Astfel, s-a constatat că Registrul Comerţului deţine date despre 

36184 operatori economici, dar nu deţine date privind domeniul real de activitate, 

codurile CAEN nereflectând întotdeauna activitatea curentă. De asemenea, această 

instituţie nu deţine date privind mijloacele de transport deţinute de aceste persoane 

juridice, această informaţie fiind deţinută de Serviciul public comunitar regim permise 

de conducere şi înmatriculări din subordinea Instituţiei Prefectului.  

 

Instituţia care filtrează şi verifică aceste informaţii este Oficiul de Mobilizare a 

Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare, abreviat în continuare OMEPTA, 

aflat în subordinea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale. Acest oficiu, 

aflat de asemenea în subordinea Instituţiei Prefectului, crează o bază de date cu agenţii 

economici care deţin resurse rechiziţionabile, cuprinzând aproximativ 150 de astfel de 

agenţi. Însă, această bază de date este actualizată anual, fiind în cea mai mare parte a 

timpului neconformă cu realitatea, în condiţiile dinamicii din economie şi a mobilităţii 

acestor resurse. Mai mult decât atât, nu se realizează o eliminare automată din baza de 

date a autovehiculelor care sunt scoase din circulaţie, neexistând o soluţie informatică 

pentru corelarea datelor deţinute de OMEPTA cu cele de la serviciul înmatriculări. De 

asemenea, aplicaţia informatică utilizată în prezent la această instituţie este realizată 

într-un limbaj de programare care nu oferă posibilităţi reale de interogare.  

 

În aceste condiţii, la ISU Bihor, se crează o aplicaţie informatică care să permită 

integrarea datelor deţinute de OMEPTA, în baza de date privind resursele de intervenţie 

ale inspectoratului, urmând ca în cazul iminenţei sau producerii unui dezastru, 

deţinătorii de resurse să fie contactaţi operativ în vederea validării datelor despre 

resursele disponibile sau pentru solicitarea acestora.  

 

Această soluţie este una parţială, studiul reliefând o alternativă mai eficientă dar care 

implică modificări legislative. Astfel, prin crearea obligativităţii actualizării de către 

deţinător a datelor despre situaţia resurselor proprii, relevante pentru gestionarea 

situaţiilor de urgenţă, utilizând o aplicaţie web care să ruleze prin intranet, s-ar crea 

premisele constituirii unei baze de date actualizate, sarcina OMEPTA fiind limitată la 

verificarea acestor date pe teren. O soluţie similară este adoptată în Olanda pentru 
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operatorii economici care desfăşoară activităţi cu risc mare, aceştia fiind obligaţi să 

actualizeze date cum ar fi tipul şi cantităţile substanţelor periculoase manipulate sau 

procesate, informaţie extrem de utilă pentru protejarea populaţiei din zonă sau a 

personalului de intervenţie în cazul producerii unui accident. 

 

O altă problemă legată de accesul la date privind resursele, o constituie lipsa unor 

nomenclatoare adaptate acestor nevoi. Astfel, prin Ordinul Oficiului Central de Stat 

pentru Probleme Speciale nr. 63/ 18.08.2004 este reglementat nomenclatorul bunurilor 

rechiziţionabile, dar structura şi denumirea produselor nu corespund formatului necesar 

gestionării unei situaţii de urgenţă, el incluzând caracteristici ale mijloacelor tehnice 

nerelevante pentru domeniul situaţiilor de urgenţă. 

  

Având în vedere că atât resursele proprii instituţiilor din cadrul SNMSU cât şi cele din 

economia naţională sunt gestionate unitar se impune constituirea unei baze unice de date 

ceea ce implică crearea unui nomenclator universal privind resursele destinate 

intervenţiei în situaţii de urgenţă. Acest nomenclator ar trebui să permită gruparea 

mijloacelor sau materialelor de intervenţie pe categorii, subcategorii şi tipuri, ceea ce ar 

permite atât accesul la date detaliate cât şi generarea unor rapoarte sinteză, extrem de 

utile în luarea deciziilor la nivel strategic.  

 

În cadrul studiului au fost analizate de asemenea reglementările europene în domeniu, 

cel mai relevant document în contextul abordat fiind Regulamentul nr. 2151 din 16 

decembrie 2003, privind Vocabularul comun al achiziţiile publice (CPV), emis de 

Consiliul Uniunii Europene. Acest nomenclator este creat în concordanţă cu 

„Clasificarea centrală provizorie a produselor (CPC) a Organizaţiei Naţiunilor Unite, 

Nomenclatorul statistic al activitaţilor economice din Comunitatea Europeană (NACE 

rev. 1) şi Nomenclatura Combinată (NC).”  

 

Totuşi, acest nomenclator este extrem de complex, fiind conceput ca un sistem unic de 

clasificare aplicabil achiziţiilor publice, cu scopul de a unifica referinţele folosite de 

entităţile şi autorităţile contractante pentru descrierea obiectului achiziţiei şi pentru 

depăşirea barierelor lingvistice. Se impune filtrarea reperelor în scopul accesului uşor la 

informaţiile relevante, dar este extrem de importantă integrarea acestui nomenclator în 

sistemele informatice asociate logisticii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
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Concluzia este că singura instituţie de la nivel judeţean care deţine date privind 

resursele disponibile, OMEPTA, utilizează un alt nomenclator. 

 

În ipoteza constituirii unei baze de date privind resursele disponibile care pot fi utilizate 

în situaţii de urgenţă de amploare, activarea rapidă a acestora poate fi realizată doar 

utilizând sisteme informatice complexe. 

 

 În lipsa unei planificări logistice şi a unui astfel de sistem, verificarea disponibilităţii şi 

solicitarea resurselor s-ar face prin apeluri telefonice, ceea ce ar duce la creşterea 

exponenţială a duratei derulării acestui proces. Astfel, în urma unui experiment practic 

desfăşurat în dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al 

Judeţului Bihor, s-a ajuns la concluzia că durata unui apel telefonic simplu în care se 

comunică un mesaj conţinând 5 cuvinte  este de un minut.  

 

În cazul unei conversaţii bidirecţionale în cadrul căreia este comunicat un volum mai 

mare de informaţii, durata acestora poate ajunge la cinci minute. Astfel, durata totală 

poate ajunge la 16 ore în cazul a 200 de convorbiri. Deşi ipoteza actualizării bazelor de 

date utilizând numai sisteme informatice este puţin probabilă, folosirea acestui sistem 

cu 70 % dintre deţinătorii de resurse, constituie un obiectiv realizabil.  

 

Pentru aceasta este necesară parcurgerea următoarelor etape: 

• crearea nomenclatorului unic de resurse pentru intervenţii la dezastre; 

• proiectarea structurii bazelor de date privind resursele; 

• realizarea unei aplicaţii informatice tip web care să permită accesul adecvat la 

informaţii relevante privind resursele; 

• crearea legăturilor de date VPN – reţea privată virtuală – între deţinătorii de 

resurse şi instalarea aplicaţiei informatice în toate locaţiile conectate la această 

reţea; 

• stabilirea mecanismului de schimb de date în format standard între deţinătorii de 

resurse şi inspectorat; 

• testarea sistemului; 

• instruirea personalului privind utilizarea aplicaţiei. 
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PROCESULUI DE PLANIFICARE A 

RESURSELOR PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  

 

În scopul îmbunătăţirii procesului de planificare a resurselor pentru gestionarea 

situaţiilor de urgenţă, se consideră oportună realizarea unei analize comparative a 

sistemului naţional de atribuire a funcţiilor de sprijin cu sisteme similare din străinătate. 

Folosirea pentru prima dată în legislaţie a termenului „funcţie de sprijin” impune 

definirea termenului. Ca efect a omiterii acestei definiţii, în HGR 2288 sunt prevăzute 

funcţii de sprijin care constituie activităţi curente sau activităţi care se realizează 

premergător şi fără legătură directă cu situaţia de urgenţă. 

 

Pentru a putea continua raţionamentul, se propune următoarea definiţie:  „Funcţia de 

sprijin reprezintă o categorie de activităţi în legătură directă cu o situaţie de urgenţă, 

destinate sprijinirii activităţilor de răspuns, desfăşurată premergător, pe timpul sau 

după producerea situaţiei de urgenţă, pentru revenirea la starea de normalitate (sau 

reabilitarea zonei).”  

 

În ipoteza acestei definiţii, formulată pe baza analizei modului în care funcţiile de 

sprijin au fost definite în alte ţări, rezultă că actul normativ poate fi îmbunătăţit, în 

continuare fiind prezentate argumente în acest sens. Astfel, pot fi eliminate funcţii de 

sprijin care reprezintă activitatea curentă. Concret, este vorba de secţiunea C 

„Evaluarea riscurilor specifice” a funcţiei de sprijin „Monitorizarea pericolelor şi 

riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora” şi de funcţia de sprijin 

nr. 3 „Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor”. Unele funcţii de sprijin, deşi 

sunt legate de gestionarea situaţiei de urgenţă, presupun activităţi implicite, desfăşurate 

de orice instituţie care îndeplineşte funcţii de sprijin. Acest lucru rezultă şi din faptul că 

sunt repartizate către „fiecare organ al administraţiei publice centrale de specialitate pe 

domeniul lui de activitate”. Simplul fapt că o activitate este realizată de toate instituţiile, 

o elimină din lista celor care pot constitui funcţii de sprijin. 

 

Este cazul funcţiei de sprijin de la nr.18 din tabelul „Logistica intervenţiilor: asigurarea 

bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin”, care nu este necesară, deoarece  

fiecare instituţie care intervine se ocupă implicit de logistica propriilor acţiuni de  

intervenţie iar necesităţile suplimentare sunt acoperite prin  funcţii de sprijin. Toate 
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aceste argumente au fost grupate în tabelul 6.3., care prezintă sintetic modificările 

propuse şi care, în principal, constau în: 

• eliminarea a cinci funcţii de sprijin;  

• gruparea a patru funcţii de sprijin în două; 

• modificarea denumirii a patru funcţii de sprijin; 

• introducerea a două noi funcţii de sprijin. 

 

Se ajunge, astfel, la un număr de 15 funcţii de sprijin, similar modelelor american şi 

olandez, ceea ce poate constitui un argument viabil având în vedere experienţa acestor 

ţări în managementul riscului. Se consideră, de asemenea, oportună gruparea funcţiilor 

de sprijin în patru categorii, conform tabelului. 

 
Tabelul 6. 1. Argumentarea propunerilor de modificare a funcţiilor de sprijin 

  

 
Nr. 
crt. 

Funcţiile de sprijin precizate 
în HGR 2288/2004 

Nr. 
crt. 

Funcţiile de sprijin 
propuse Argument 

1 

Monitorizarea pericolelor şi 
riscurilor specifice, precum 
şi a efectelor negative ale 
acestora 

  Constituie activitate  
curentă - rutină 

2 Informarea, înştiinţarea şi 
avertizarea   

Activităţile specifice acestui 
domeniu sunt reglementate prin 
protocoale (ex.: protocol de 
transmitere a mesajelor de prevenire  
către mass- 
 -media) 

3 Planificarea şi pregătirea 
resurselor şi serviciilor   

Nu este funcţie de sprijin, 
constituind atribut al fiecărei 
structuri 

4 Comunicaţii şi informatică 14 Comunicaţii şi 
tehnologia informaţiei  

5 Căutarea, descarcerarea, 
salvarea persoanelor 2 Căutare, descarcerare 

şi salvare  

6 
Evacuarea persoanelor, 
populaţiei sau bunurilor 
periclitate 

7 Asigurarea evacuării, 
cazării şi adăpostirii 

Cele două funcţii de sprijin (6 şi 
14) sunt conexe 

7 Acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă 

8 Prevenirea îmbolnăvirilor în 
masă 

6 Sănătate publică şi 
asistenţă medicală 

Sunt atribuţii ale aceleiaşi 
structuri iar activităţile sunt 
conexe 

9 Localizarea şi stingerea 
incendiilor 1 Stingerea incendiilor Stingerea incendiilor implică 

operaţiunea de localizare 

10 Neutralizarea efectelor 
materialelor periculoase 3 

Neutralizarea 
efectelor materialelor 
periculoase 
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Nr. 
crt. 

Funcţiile de sprijin precizate 
în HGR 2288/2004 

Nr. 
crt. 

Funcţiile de sprijin 
propuse Argument 

11 

Asigurarea transportului 
forţelor şi mijloacelor de 
intervenţie, persoanelor 
evacuate şi altor resurse 

11 

Asigurarea 
transportului forţelor 
şi mijloacelor de 
intervenţie, 
persoanelor evacuate 
şi altor resurse 

 

12 

Efectuarea lucrărilor publice 
şi inginereşti la construcţiile, 
instalaţiile şi amenajările 
afectate 

12 

Asigurarea 
funcţionării reţelelor 
de utilitate publică şi 
executarea lucrărilor 
genistice 

Expresia „reţea de utilitate 
publică" presupune inclusiv 
reţeaua de căi de comunicaţii, 
instalaţiile de apă, canal. 
Detalierea se va face în 
procedură 

13 

Asigurarea apei şi hranei 
pentru persoanele şi 
animalele afectate sau 
evacuate 

8 

Asigurarea apei şi 
hranei pentru 
persoanele şi 
animalele afectate sau 
evacuate 

 

14 
Asigurarea cazării şi 
adăpostirii persoanelor 
afectate sau evacuate 

7 Asigurarea evacuării, 
cazării şi adăpostirii 

Cele două funcţii de sprijin, 6 şi 
14, sunt conexe 

15 
Asigurarea energiei pentru 
iluminat, încălzire şi alte 
utilităţi 

13 Asigurarea energiei 
electrice şi termice 

Au fost folosiţi termenii de 
energie electrică şi termică, 
pentru că includ termenii 
„iluminat" şi „încălzire" 

16 Efectuarea depoluării şi 
decontaminării 4 Efectuarea depoluării 

şi decontaminării  

17 Menţinerea şi restabilirea 
ordinii publice 5 

Menţinerea şi 
restabilirea ordinii 
publice 

 

18 Logistica intervenţiei   

Fiecare instituţie care intervine 
se ocupă de logistica intervenţiei 
iar necesităţile suplimentare sunt 
acoperite prin alte funcţii de 
sprijin (Funcţia de sprijin 11) 

19 Reabilitarea zonei afectate 15 Reabilitarea zonei 
afectate  

20 

Acordarea de ajutoare de 
primă necesitate, despăgubiri 
şi asistenţă socială şi 
religioasă 

   

  9 
Asistenţă zootehnică 
şi intervenţii în 
agrucultură 

 

  10 

Gestionarea 
informaţiilor despre 
victime şi persoane 
dispărute 

 

 

Legenda: 

  
  

Funcţia de 
sprijin 

propusă a fi 
eliminată 

Funcţia de 
sprijin cu 
denumire 
modificată 

Functia de 
sprijin unită cu 
altă funcţie de 

sprijin 

Functia de 
sprijin nou 
introdusă 
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A REPARTIŢIEI FUNCŢIILOR DE 

SPRIJIN 

 

Plecând de la modul în care funcţiile de sprijin au fost repartizate în S.U.A., tabelul 6.6. 

sintetizează propunerea de clasificare a instituţiilor din punctul de vedere al rolului avut 

în îndeplinirea unei funcţii de sprijin. Astfel, se propune ca răspunderea pentru 

îndeplinirea unei funcţii de sprijin să revină unei singure instituţii, aceasta având rol 

principal, notat în continuare P. Celelalte instituţii implicate în asigurarea respectivei 

funcţii de sprijin, sunt coordonate de instituţia cu rol principal, acestea având un rol 

secundar, notat cu S. Avantajul soluţiei propuse constă în faptul că, în acest fel, doar 15 

instituţii sunt implicate în luarea deciziilor, fiind reprezentante în cadrul CJCCI, urmând 

ca fiecare să gestioneze realizarea funcţiilor de sprijin coordonând acţiunile instituţiilor 

cu rol secundar. În acest context, se propune următoarea definiţie pentru sintagma „grup 

de suport tehnic: „grup de persoane care reprezintă în cadrul CNCCI/CJCCI, 

instituţiile cu rol principal în îndeplinirea funcţiilor de sprijin”.  Astfel, la producerea 

unui eveniment de urgenţă de amploare, reprezentantul instituţiei care deţine rolul 

principal în îndeplinirea unei anumite funcţii de sprijin, va asigura legătura dintre 

CJCCI şi instituţia sa, şi va coordona acţiunile instituţiilor cu rol secundar în 

îndeplinirea respectivei funcţii de sprijin.   

 
Tabelul 6. 2. Instituţii cu rol principal (P) respectiv secundar (S) în îndeplinirea funcţiilor de sprijin 

Servicii de 
urgenţă 

Asistenţă 
evacuaţi/sinistraţi şi 
animale 

Infrastructură 

             Funcţia de sprijin 
 
 
Ministere 
Organe 
Centrale şi 
Organizaţii  
Neguvernamentale 

St
in

ge
re

a 
in

ce
nd

iil
or

 

C
ău

ta
re

, d
es

ca
rc

er
ar

e 
şi

 sa
lv

ar
e 

N
eu

tra
liz

ar
ea

 e
fe

ct
el

or
 m

at
er

ia
le

lo
r p

er
ic

ul
oa

se
 

Ef
ec

tu
ar

ea
 d

ep
ol

uă
rii

 şi
 d

ec
on

ta
m

in
ăr

ii 

M
en
ţin

er
ea

 şi
 re

st
ab

ili
re

a 
or

di
ni

i p
ub

lic
e 

A
co

rd
ar

ea
 a

si
st

en
ţe

i m
ed

ic
al

e 
si

 a
si

gu
ra

re
a 

să
nă

tă
ţii

 p
ub

lic
e 

A
si

gu
ra

re
a 

ev
ac

uă
rii

, c
az
ăr

ii 
şi

 a
dă

po
st

iri
i 

A
si

gu
ra

re
a 

ap
ei

 şi
 h

ra
ne

i p
en

tru
 p

er
so

an
e 
şi

 a
ni

m
al

e 
 

A
si

st
en
ţă

 z
oo

te
hn

ic
ă 

si
 in

te
rv

en
ţii

 in
 a

gr
ic

ul
tu

ră
 

G
es

tio
na

re
a 

in
fo

rm
aţ

iil
or

 d
es

pr
e 

vi
ct

im
e 
şi

 
pe

rs
oa

ne
 d

is
pă

ru
te

. A
co

rd
ar

ea
 a

si
st

en
ţe

i p
si

ho
lo

gi
ce

 

A
si

gu
ra

re
a 

că
ilo

r d
e 

co
m

un
ic

aţ
ie

 ru
tie

ră
 şi

 fe
ro

vi
ar
ă 

şi
 a

 m
ijl

oa
ce

lo
r d

e 
tra

ns
po

rt 
pe

nt
ru

 p
er

so
an

e 
şi

 b
un

ur
i 

A
si

gu
ra

re
a 

fu
nc
ţio

nă
rii

 re
ţe

le
lo

r d
e 

ut
ili

ta
te

 p
ub

lic
ă 

şi
 e

xe
cu

ta
re

a 
lu

cr
ăr

ilo
r g

en
is

tic
e 

A
si

gu
ra

re
a 

en
er

gi
ei

 e
le

ct
ric

e 
şi

 te
rm

ic
e 

C
om

un
ic

aţ
ii 
şi

 te
hn

ol
og

ia
 in

fo
rm

aţ
ie

i 

R
ea

bi
lit

ar
ea

 z
on

ei
 a

fe
ct

at
e 

Ministerul Administraţiei 
şi Internelor                    P P S S P S P P  P P S   S 

Ministerul Economiei şi 
Comerţului S  P S    S S  S P P  S 



 24

Servicii de 
urgenţă 

Asistenţă 
evacuaţi/sinistraţi şi 
animale 

Infrastructură 

             Funcţia de sprijin 
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Ministerul 
Transporturilor, 
Construcţiilor şi 
Turismului 

  S S  S     S S   P 

Ministerul Sănătăţii S S S S  P  S  S S    S 

Ministerul Comunicaţiilor 
şi Tehnologiei Informaţiei          S    P S 

Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale 

S       S P  S S   S 

Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor S  S P       S S   S 

Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat      S  S S  S     

Oficiul Central de Stat 
pentru Probleme Speciale      S S S S  S     

Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale          S    S S 

 
 
SISTEMUL DE CONDUCERE A INTERVENŢIILOR (SCI), COMPONENTĂ A 

MANAGEMENTULUI SITUAŢIILOR (EVENIMENTELOR) DE URGENŢĂ. 

STUDIU DE CAZ  

 

În capitolul 7 teza prezintă unul dintre cele mai performante sisteme de management al 

situaţiilor de urgenţă din lume – National Incident Management System (NIMS), SUA. 

Sistemul de management al evenimentelor de urgenţă (NIMS) reprezintă o abordare 

sistematică care integrează cele mai bune procedee şi metode într-un cadru naţional 

unitar de gestionare a evenimentelor de urgenţă, definită ca totalitatea activităţilor de 

prevenire, protecţie, răspuns, reducere a riscului şi revenire. Acest cadru formează baza 

interoperabilităţii şi compatibilităţii care asigură integrarea operaţiunilor de răspuns a 
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organizaţiilor publice şi private într-o manieră eficientă. În cadrul NIMS, Sistemul de 

Conducere a Intervenţiilor (SCI) constituie un mecanism flexibil de management 

interinstituţional al evenimentelor de urgenţă, în care sunt implicate instituţii 

guvernamentale, nonguvernamentale şi organizaţii din sectorul privat.  

 

SCI este un sistem de management, general valabil, conceput să asigure managementul 

eficace şi eficient al evenimentelor de urgenţă prin integrarea echipamentelor, 

personalului, procedurilor şi a mijloacelor de comunicaţii în cadrul unei structuri 

organizaţionale unitare. El este proiectat într-un format standard, cu scopul de a le 

permite managerilor să identifice obiectivele tactice asociate evenimentului de urgenţă, 

fără a fi obligaţi să gestioneze direct toate tipurile de activităţi de răspuns, cum ar fi 

evidenţa resurselor sau activităţile de raportare.    

 

SCI este utilizat pentru a organiza acţiunile de răspuns în teren pentru toate tipurile de 

evenimente de urgenţă, de rutină sau de amploare, de origine naturală sau antropică. În 

teren, personalul operativ duce la îndeplinire deciziile tactice prin acţiuni operative de 

răspuns, sub autoritatea comandantului acţiunii.  

 

 
Figura 7. 1. Structura S.C.I. 

(Sursa: National Incident Management System, 2008, Homeland Security Deparment of United States of 
America, www.dhs.gov, www.fema.gov/nims, pag. 53) 

 

Studiul comparativ al sistemelor nord-american şi românesc evidenţiază necesitatea 

implementării în România a unui sistem de conducere a intervenţiilor, flexibil, fiabil şi 

care să poată fi utilizat pentru toate tipurile de situaţii de urgenţă, indiferent de 

amploarea acestora. 
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STUDIU DE CAZ - SISTEM DE ASISTARE DECIZIONALĂ A  EVACUĂRII ÎN 

SITUAŢII DE URGENŢĂ  

 

Dacă în cazul unui număr redus de persoane, operaţiunile de evacuare nu ridică 

probleme deosebite, în situaţia în care trebuie evacuate sute de persoane, lipsa unui 

sistem performant de asistare decizională poate genera victime. În România nu a existat 

un astfel de sistem, iar experienţa inundaţiilor din ultimii ani a demonstrat necesitatea 

identificării unor soluţii în acest domeniu (Baş, 2008: 3).   

 

Plecând de la aceste considerente am iniţiat în noiembrie 2007 elaborarea unui proiect 

care să dezvolte o astfel de soluţie, colectivul de lucru fiind constituit din personal al 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana" al judeţului Bihor, a decis în 

noiembrie 2007 să dezvolte o astfel de soluţie. Reuşita proiectului iniţiat este confirmată 

prin utilizarea, începând cu luna aprilie, de către toate inspectoratele pentru situaţii de 

urgenţă din România, a aplicaţiei informatice TEVAC - (Evacuare transfrontalieră).  

 

Faza de proiectare a aplicaţiei TEVAC a demarat cu definirea concepţiei evacuării. 

Astfel, au fost documentate, în baza prevederilor legale şi practicilor internaţionale, 

etapele care sunt parcurse din momentul emiterii ordinului de evacuare până la cazarea 

persoanelor evacuate. În condiţiile  prevederilor evazive ale actelor normative care 

reglementează acest domeniu, experienţa participării la exerciţiul "Olympic Offspring" 

şi posibilitatea consultării experţilor olandezi au jucat un rol important în parcurgerea 

acestei etape a proiectului. (Baş, 2009: 2). 

 

Exerciţiul a constat în evacuarea reală a peste 700 de persoane din localitatea 

Terneuzen-Olanda în localitatea Zelzate-Belgia, fiind testate în paralel 4 sisteme 

informatice de management a operaţiunilor de evacuare. Acest eveniment a marcat 

practic iniţierea proiectului de realizare a aplicaţiei informatice TEVAC. 

 

O astfel de aplicaţie însă, nu poate fi validată, decât prin testarea în condiţii cât mai 

aproape de realitate. Acest lucru a fost realizat în cadrul proiectului EU-HUROMEX 

2008 la care au participat peste 500 de persoane din opt ţări. În cadrul acestui exerciţiu 

au fost evacuate 160 de persoane din localitatea Gyula-Ungaria în localitatea Chişineu 

Criş – România. 
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Repartizarea persoanelor pentru cazare se realizează automat, metoda implicită 

realizând prioritar repartiţia persoanelor care se înrudesc, pentru reunirea familiilor, 

urmând a fi repartizate la etajele inferioare femeile şi persoanele în vârstă, fiind de 

asemenea urmărită gruparea persoanele cu domiciliul în aceeaşi localitate. Din punct de 

vedere psihologic aplicaţia "TEVAC" a jucat un rol important prin faptul că a permis 

identificarea rapidă a poziţiei persoanelor căutate de către rude (spital, centru de cazare). 

 

DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL INTEGRAT DE ASISTARE 

DECIZIONALĂ ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ (SSD-SU) 

 

Capitolul 8 al tezei de doctorat prezintă în detaliu aspecte privind iniţierea, planificarea, 

execuţia şi finalizarea proiectului „Prevenirea inundaţiilor şi reducerea urmărilor 

acestora prin fundamentarea deciziilor folosind un sistem informaţional integrat” 

precum implementarea sistemului informaţional de asistare decizională – SSD-SU, creat 

prin program. 

 

SSD-SU este alcătuit din module şi conceput să asiste decizional cele două structuri 

inter-instituţionale care realizează managementul evenimentelor de urgenţă de amploare 

produse la nivel judeţean, şi anume, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 

abreviat în continuare CJSU şi Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei, abreviat CJCCI. A fost ales nivelul judeţean, având în vedere gradul mare 

de replicabilitate al unui proiect pilot judeţean şi faptul că majoritatea evenimentelor de 

urgenţă sunt gestionate fară implicarea instituţiilor centrale.  

 

Modulul de alertare prin SMS. Procesul de transmitere a mesajelor de prevenire a fost 

îmbunătăţit radical în luna august 2005, când în punctul de comandă al IJSU Bihor a 

fost implementat, în premieră în România, sistemul SMS. Acest sistem reduce durata de 

transmitere şi confirmare a mesajului la aproximativ treizeci de minute, în tabelul 

următor fiind prezentată diferenţa de  performanţă a SMS faţă de transmiterea mesajelor 

prin fax. SMS1 presupune utilizarea unei aplicaţii informatice proprietate a unui 

operator de telefonie mobilă – instalată pe serverul SMSC al acestuia, interfaţa fiind 

accesată prin internet. Viabilitatea sistemului a determinat preluarea soluţiei de către 

alte nouă inspectorate pentru situaţii de urgenţă din România.  
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Tabelul 8.6.. Durata transmiterii şi confirmării primirii mesajului de către toate Comitetele Locale 
pentru Situaţii de Urgenţă – CLSU 

Sistem 15' 30' 45' 1h 15' 30' 45' 2h 15' 30' 45' 3h 15' 30' 45' 4h 15' 30' 45' 5h 15' 30' 45' 6h ………….. 48h 15' 30' 45' 49h 15' 30' 45' 50h
…………..

…………..

Legenda:
Mesajul este citit de către 

preşedintele CLSU

     

Fax

SMS1

SMS2

CB

AUTOFAX

Recepţionarea mesajului a fost 
confirmată de către toate  CLSU

Începe transmiterea mesajului 
de prevenire

Mesajul este primit de toate 
CLSU  

 

Modulul SMS este interconectat cu serverul SMSC al Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale. 

 

Modulul de management al resurselor logistice în situaţii de urgenţă. În cazul în 

care utilizatorul sistemului doreşte să acceseze date privind capacitatea de răspuns a 

unei anumite instituţii sau a unui operator economic, modulul  permite căutarea printr-

un sistem de filtre şi afişează implicit datele relevante referitoare la mijloace sau 

materiale de intervenţie disponibile. Pot fi, de asemenea, afişate detalii privind adresa 

sediului, a punctelor de lucru sau datele de contact. Utilizând capacităţile de 

georeferenţiere ale SSD-SU prin modulul GIS, sunt generate rapoarte privind mijloacele 

de intervenţie disponibile într-o zonă descrisă printr-un poligon trasat pe harta digitală 

sau utilizând criteriul distanţei maxime faţă de o anumită locaţie. De asemenea, 

utilizând modulul GIS, este calculată durata de deplasare a unor mijloace de intervenţie, 

itinerarul putând fi afişat pe harta digitală iar imaginea astfel generată poate fi transmisă 

utilizând SMS. 

 
Figura 8. 1. Interfaţa a modulului de management al resurselor logistice 
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Modulul de management al situaţiilor de urgenţă generate  de substanţe 

periculoase. În cazul unui accident produs într-o zonă urbană, în care sunt deversate 

substanţe periculoase, dispecerul identifică substanţa absorbantă sau neutralizatoare 

utilizând modulul de substanţe periculoase. 

 

Modulul permite identificarea operatorilor economici care deţin aceste substanţe, fiind 

afişate informaţii referitoare la adresă, date de contact şi cantităţile în care sunt 

depozitate aceste substanţe. Şi în acest caz, modulul GIS poate fi folosit pentru 

delimitarea zonei de căutare.   

 

Modulul, include două submodule: 

• submodul dedicat identificării substanţelor periculoase după denumire sau număr 

de identificare ONU, a măsurilor de siguranţă asociate şi stabilirii zonei de izolare; 

• submodul dedicat gestionării datelor privind operatorii economici care depozitează 

sau produc materiale periculoase, informaţiile fiind preluate din rapoartele de 

securitate, planurile de urgenţă externă şi planurile operative de intervenţie;  

 

 
Figura 8. 2. Identificarea şi afişarea pe hartă a clădirilor vulnerabile (spitale, unităţi de 

învăţământ), dispuse în zona de izolare şi în cea de protecţie generate în urma producerii unui 
accident chimic 
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CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII PERSONALE 
 

Contribuţiile, conceptele şi propunerile prezentate în teza de doctorat asigură o reală 

bază de documentare pentru dezvoltarea şi perfecţionarea mecanismelor specifice 

managementului situaţiilor de urgenţă din România precum şi soluţii de implementare a 

acestora.  

Teza tratează aspecte legate de managementul serviciilor de urgenţă profesioniste şi cel 

al situaţiilor de urgenţă într-un format structurat, conceptele specifice fiind prezentate 

într-o succesiune logică.  

 

Capitolul I al lucrării prezintă principalele metode şi tehnici de management care sunt 

adoptate în cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste, precum şi instumentele practice 

create şi utilizate pentru managementul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

“CRIŞANA” al judeţului Bihor. Sunt prezentate Registrul de riscuri şi tabloul de bord 

adoptate la nivelul instituţiei ca urmare a cercetărilor întreprinse. 

 

Din analiza modului de selecţionare, pregătire şi evaluare a resurselor umane ale 

serviciilor de urgenţă profesioniste din România, în raport cu sistemele similare din 

Anglia şi SUA au rezultat diferenţe conceptuale majore. În acest context în cadrul 

capitolului II au fost identificate obiectivele unui proiect menit să genereze îmbunătăţiri 

majore în acest domeniu. Din studiu a rezultat în mod evident faptul că este necesară o 

schimbare de paradigmă în ceea ce priveşte cariera în domeniul serviciilor de urgenţă 

profesioniste din România. Astfel, se impune definirea competenţelor urmând ca 

evoluţia în carieră să se realizeze prin parcurgerea obligatorie a fiecărei trepte ierarhice 

pe baza dobândirii de noi competenţe asociate nivelului ierarhic superior. 
Principalul beneficiu al implementării unor sisteme bazate pe aceste principii în Marea 

Britanie şi SUA a constat în ocuparea tuturor poziţiilor ierarhice de către persoane 

competente şi care cunosc în detaliu activitatea subordonaţilor, prin prisma propriei 

experienţe. Implementarea unui astfel de sistem presupune o abordare etapizată, 

începând cu eşantioane pilot, pe baza unui proces complex de documentare, prin 

consultarea unor parteneri străini cu experienţă pentru a evita dificultăţile întâmpinate 

pe acest plan şi pentru a beneficia de bunele practici şi de lecţiile învăţate de către 

aceştia.  Având la bază aceste principii studiul propune crearea unor centre de formare 
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naţionale, locaţiile acestora putând fi stabilite în funcţie de posibilităţile de cazare, 

instruire şi disponibilitate a resurselor umane. 

 

In capitolul III al tezei de doctorat sunt prezentate concepte privind logistica, conţinutul 

şi funcţiile managementului logisticii în cadrul serviciilor profesioniste de urgenţă. Sunt 

prezentate deasemenea aspecte privind asigurarea capacităţii tehnice, asigurarea cu 

resurse materiale, precum şi aspecte legate de managementul achiziţiilor, cu 

identificarea unor măsuri de îmbunătăţire a achiziţiilor publice. 

 

Sistemul intern de asistare decizională S1AD prezentat în capitolul IV, constituie o 

contribuţie personală care şi-a dovedit fiabilitatea, două dintre cele patru module ale 

aplicaţiei fiind deja implementate la nivel naţional. Dezvoltat pe durata stagiului de 

pregătire, sistemul a integrat concepte identificate în literatura de specialitate şi bune 

practici identificate în Anglia, Olanda, Germania şi SUA, asigurând optimizarea 

activităţilor care se desfăşoară în cadrul inspectoratului precum şi asigurarea 

informaţiilor necesare luării deciziilor.  

Fiind adaptat necesităţilor unui inspectorat judeţean pentru situaţii de urgenţă, sistemul 

informatic are avantajul potenţialului mare de replicare la nivel naţional, în ansamblul 

său cu atât mai mult cu cât cerinţele de reducere a costurilor administrative devin tot 

mai stringente. Deasemenea crearea posibilităţilor de conectare prin reţele private 

virtuale – VPN a tuturor subunităţilor de intervenţie începând cu anul 2010 permite 

introducerea datelor în sistem direct de către operatorii din aceste structuri operative. 

Sistemul oferă facilităţi utile în cazul evenimentelor de urgenţă de amploare, când 

volumul informaţiilor procesate este foarte mare, cum ar fi producerea unor unde de 

viitură în zonele de munte ale judeţului. 

Sistemul a fost conceput ca o structură modulară pentru a permite dezvoltarea 

secvenţială a acestuia, fiecare nouă versiune putând conţine noi module care sunt 

integrate, fiind interfaţate cu celelalte module ale aplicaţiei. Astfel, spre exemplu în 

modulul SIPER sunt înregistrate funcţiile operative pe care sunt încadrate persoane, 

înregistrate anterior în sistem prin intermediul modulului ISUTEL. Dezvoltarea 

secvenţiala a unui sistem informatic presupune consultarea periodică a operatorilor în 

scopul tratării erorilor şi identificării posibilităţilor de optimizare. În cazul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  “CRIŞANA” al judeţului Bihor acest lucru 

este posibil având în vedere faptul că în cadrul instituţiei a fost constituită o echipă de 
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proiect care în perioada 2006 – 2010 a reuşit să dezvolte sistemul S1AD, să 

documenteze activităţile de implementare prin proceduri de operare specifice şi să 

realizeze manuale de utilizare pentru fiecare modul. Din această perspectivă sistemul 

reprezintă o premieră naţională. 

 

Pe baza analizei modului de clasificare a situaţiilor de urgentă din alte state, se propune 

modificarea tipologiei situaţiilor de urgenţă. Astfel, au fost identificate tipuri de risc 

omise din clasificarea oficială, cum ar fi pandemia sau panica în zone cu aglomerări de 

persoane, concluziile studiului fiind prezentate în capitolul V. Deasemenea sunt 

prezentate elementele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă prin 

prisma reglementărilor legale actuale, în scopul identificarii posibilităţilor de 

îmbunătăţire a acestuia în raport cu sisteme similare din alte ţări. 

 

Legislaţia care reglementează domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă nu tratează 

adecvat aspectele legate de logistica intervenţiilor. Această situaţie a fost cauzată de 

dezvoltarea secvenţială a conceptelor specifice domeniului, nu întotdeauna consecvent 

utilizate şi adecvat asociate. Un indicator relevant în acest sens îl reprezintă 

terminologia ambiguă, care crează adesea confuzii.  

În acest sens, în cadrul capitolului VI sunt aduse contribuţii în domeniul 

managementului logistic al situaţiilor de urgenţă de amploare, sub forma unor propuneri 

structurate pe trei direcţii: 

1) Îmbunătăţirea concepţiei privind coordonarea resurselor 

• Adoptarea definiţiei conceptului de „funcţie de sprijin”; 

• Modificarea denumirilor unor funcţii de sprijin şi reconsiderarea concepţiei 

de repartitizare a acestora în sarcina instituţiilor cu rol în gestionarea 

situaţiilor de urgenţă. Au fost deasemenea definite noi funcţii de sprijin cum 

ar fi gestionarea informaţiilor despre victime şi persoane dispărute;   

• Simplificarea documentelor de planificare a resurselor pentru intervenţia în 

situaţii de urgenţă, prin înlocuirea a trei documente cu unul singur a carui 

structură a fost propusă în cadrul tezei. 

2) Reglementări privind constituirea şi activarea resurselor financiare 

• Crearea obligativităţii alocării de către consiliile locale şi judeţene a unui 

procent de minim 5% din totalul cheltuielilor bugetare pentru situaţii de 
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urgenţă , care ar asigura operativitatea răspunsului, încă de la nivel local, în 

situaţia în care trebuie achiziţionate în regim de urgenţă bunuri sau alimente 

pentru populaţia sinistrată. 

• Simplificarea procedurilor privind acordarea în primă intervenţie a 

ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate ca urmare a unor situaţii de 

urgenţă, prin descentralizarea deciziei.  

3) Adoptarea unor reglementări tehnice privind resursele materiale de intervenţie 

• Identificarea necesităţii elaborării sau adoptării unui nomenclator unic al 

resurselor de intervenţie în situaţii de urgenţă, cu asigurarea principiului 

interoperabilităţii cu structuri similare din UE.  

• Argumentarea, invocând standarde consacrate, a necesităţii de elaborare a 

unor norme de dotare, în cadrul regulamentelor specifice de prevenire şi 

gestionare a situaţiilor de urgenţă, pe tipuri de evenimente de urgenţă, în 

concordanţă cu nomenclatorul unic de resurse. 

Din studiul mecanismelor de răspuns în situaţii de urgenţă create de ONU, NATO şi 

UE, a rezultat ca problema logisticii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă de 

amploare este încă deficitară, nivelul asigurării resurselor fiind de cele mai multe ori 

insuficient în raport cu fenomenul produs. Considerăm că adoptarea unor regulamente 

logistice europene specifice situaţiilor de urgenţă şi adoptarea următoarelor principii-

cheie în materie de logistică a intervenţiilor, ar produce o îmbunătăţire a problemei. 

 

Din analiza comparativă a sistemelor de management al situaţiilor de urgenţă din 

România şi SUA prezentată în capitolul VII, se desprind  două concluzii care pot 

fundamenta iniţierea unui proiect de îmbunătăţire a Sistemului Naţional de Management 

al Situaţiilor de Urgenţă. Astfel, este evident faptul că în România nu este definit 

Sistemul de Conducere a Intervenţiilor, fiecare instituţie având propriul sistem, utilizat 

cu succes în acţiuni de răspuns de rutină, dar care poate deveni ineficient atunci când 

gestionarea evenimentului de urgenţă impune cooperarea interinstituţională. Analiza 

rezultatelor obţinute de ţări precum Marea Britanie sau Statele Unite ale Americii în 

urma implementării SCI, conduce la concluzia necesităţii adoptării la nivel naţional a 

unui sistem unic de conducere a intervenţiilor pentru toate tipurile de risc şi care să fie 

aplicat de către toate instituţiile implicate în managementul evenimentelor de urgenţă, la 

toate nivelurile. 
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Cea de-a doua concluzie se referă la necesitatea adoptării unui sistem de comunicaţii 

pentru gestionarea evenimentelor de urgenţă care să aibă toate caracteristicile descrise 

anterior.  

 

Necesitatea perfecţionării activităţii serviciilor de urgenţă profesioniste vizează 

pregătirea personalului operativ, îmbunătăţirea dotării cu tehnică de intervenţie şi 

perfecţionarea mecanismelor de comunicare interinstituţionale. Realizarea acestor 

deziderate este posibilă  prin proiecte de anvergură, cu utilizarea resurselor externe.  

 

Astfel, în capitolul VIII sunt prezentate etapele şi rezultatele proiectului Phare CBC 

2006/INTERREG III A (2006/018-446.01.01)„Prevenirea inundaţiilor şi reducerea 

urmărilor acestora prin fundamentarea deciziilor folosind un sistem informaţional 

integrat” implementat în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  “CRIŞANA” 

al judeţului Bihor pe o perioadă de 16 luni, începând cu data de 15.08.2008.  

 

Proiectul a avut ca principal obiectiv crearea unui sistem de asistare decizională în 

situaţii de urgenţă de amploare. Astfel, au fost create module care automatizează 

procesul de transmitere a mesajelor de prevenire, permit georeferenţierea datelor de 

interes operativ cum ar fi surse de alimentare cu apă sau operatori economici surse de 

risc, asigură identificarea rapidă a instituţiilor care îndeplinesc funcţii de sprijin şi 

permit determinarea rapidă a măsurilor de urgenţă specifice evenimentelor în care sunt 

implicate substanţe periculoase. 

Unul dintre cele mai utile module, denumit TEVAC, a fost testat cu succes în trei 

exerciţii internaţionale, fiind implementat la nivel naţional începând cu luna aprilie 

2009. Sistemul de asistare decizională implementat reprezintă o premieră la nivel 

naţional, dovedindu-şi utilitatea în situaţii de urgenţă de amploare. 

 
Considerăm că studiul oferă o reală bază de documentare pentru dezvoltarea şi 

perfecţionarea mecanismelor specifice managementului situaţiilor de urgenţă din 

România precum şi soluţii de implementare a acestora. Cu siguranţă unul dintre 

conceptele la care trebuie să reflectăm în perioada imediat următoare este cel al 

managementului integrat al tuturor resurselor care participă la realizarea răspunsului în 

situaţii de urgenţă prin realizarea unui sistem de conducere a intervenţiilor. 
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