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INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII  DE 

URGENȚĂ ”MIHAIL GRIGORE STURDZA” AL 

JUDEȚULUI IAȘI  



MISIUNEA DE BAZĂ 

I.S.U.J. IAȘI 

Misiunea de bază a inspectoratului a fost  aplicarea, într-o 

concepţie unitară a legislaţiei din domeniul apărării vieţii, valorilor 

de patrimoniu şi culturale, bunurilor materiale, mediului şi 

gestionarea situaţiilor de urgenţă produse în zona de competenţă, 

în scopul creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor judeţului Iaşi. 

În anul 2016, obiectivul fundamental al întregii activităţi 

desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail 

Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, a fost reprezentat de creşterea 

substanţială a calităţii măsurilor de prevenire şi perfecţionarea 

continuă a acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, prin 

mobilizarea resurselor umane, materiale şi financiare avute la 

dispoziţie. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce i-au revenit, inspectoratul a 

cooperat cu structurile Ministerului Afacerilor Interne,  unităţile 

Ministerului Apărării Naţionale, precum şi cu autorităţile 

administraţiei publice locale şi instituţiile publice cu atribuţii în 

domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, potrivit 

prevederilor legale în vigoare. 



OBIECTIVE INSTITUȚIONALE 

MONITORIZAREA ŞI GESTIONAREA 

EFICIENTĂ A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, EVENIMENTELOR ŞI 

ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ LA NIVELUL 

ZONEI DE COMPETENŢĂ 



MANAGEMENTUL SISTEMULUI INTEGRAT 

DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ al 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail 

Grigore Sturza” al judeţului Iaşi cu scopul 

asigurării suportului necesar exercitării comenzii 

şi controlului forţelor şi mijloacelor şi cooperării 

cu alte structuri, în toate acţiunile desfăşurate de 

către inspectorat 

ASIGURAREA MANAGEMENTULUI 

CARIEREI, 

a pregătirii continue şi de specialitate a 

personalului, precum și  asigurarea unui nivel 

calitativ şi cantitativ de ocupare cu personal a 

posturilor prevăzute în statul de organizare, 

potrivit necesităţilor şi posibilităţilor de alocare a 

resurselor, conform normelor legale incidente 



ASIGURAREA FORMĂRII 

PARAMEDICILOR, 

pregătirea în domeniul acordării 

primului ajutor de bază a 

personalului propriu, a voluntarilor 

precum și extinderea 

competențelor paramedicilor, 

pentru personalul din 

inspectoratele județene arondate 

centrului de formare 

ASIGURAREA MĂSURILOR 

ŞI ACŢIUNILOR DE 

PREVENIRE 

în scopul asigurării apărării 

vieţii, proprietăţii şi mediului, 

împotriva incendiilor, 

dezastrelor naturale şi 

tehnologice 



ASIGURAREA INTEGRITĂŢII PATRIMONIULUI 

unităţii, a stării de operativitate a mijloacelor de 

intervenţie, a condiţiilor optime de cazare şi 

echipare a cadrelor militare, de respectare a 

prevederilor legale privind modul de organizare şi 

desfăşurare a achiziţiilor publice, precum şi 

execuţiei bugetare cu încadrarea în prevederile 

normelor legale în vigoare  
ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA 

CONTROLULUI INTERN, în baza procedurilor 

specifice, pentru verificarea modului de îndeplinire 

a obiectivelor planificate, identificarea 

disfuncţionalităţilor, stabilirea măsurilor de 

înlăturare a deficienţelor, precum şi pentru 

stabilirea nivelului de performanţă  

REALIZAREA UNUI MEDIU DE LUCRU SIGUR ce implică dezvoltarea culturii de securitate şi 
consolidarea politicii de securitate, armonizarea şi compatibilizarea activităţilor specifice, în domeniul 
de referinţă, coroborate cu identificarea şi desfăşurarea unor activităţi de îndrumare, coordonare şi 

control adaptate la necesităţile prezente şi viitoare  



 
MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

INSTITUȚIONALE 



OFIȚERI 64% 

MAIȘTRI MILITARI 

 SUBOFIȚERI 

FUNCȚIONARI  

PUBLICI 

PERSONAL  

CONTRACTUAL 

 TOTAL 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
ÎNCADRAREA POSTURILOR DIN STATUL DE ORGANIZARE LA 31.12.2016 

www.isujis.ro 

77% 

87% 

0% 

89% 

85% 

 

 

 

 



FACULTATEA DE 

POMPIERI 
5 recrutați      

1 admis 

ȘCOALA DE 

SUBOFIȚERI 

POMPIERI ȘI 

PROTECȚIE CIVILĂ 

BOLDEȘTI 

CANDIDAȚI PENTRU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
LA 31.12.2016 

www.isujis.ro 

9 recrutați       

6 admiși 

  

✪ În anul 2016 pentru încadrarea a 14 posturi vacante de subofițeri, au fost fost 

organizate și desfășurate trei concursuri, dintre care unul pentru rechemarea în activitate 

și două concursuri cu încadrare directă  
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SITUAȚIA STĂRII ȘI PRACTICII 
DISCIPLINARE RECOMPENSE 
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MUSTRĂRI SCRISE 

1 
2016 

➜ 4 ÎN 2015 

AVERTISMENTE 

9 
2016 

➜ 14 ÎN 2015 

TOTAL 

10 
2016 

➜ 18 ÎN 2015 

SITUAȚIA STĂRII ȘI PRACTICII 
DISCIPLINARE 
SANCȚIUNI 
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PREGĂTIREA CONTINUĂ  
A PERSONALULUI INSPECTORATULUI 

Rezultatele obţinute la pregătire continuă în anul 2016 comparativ cu anul 2015, sunt ilustrate în următorul grafic: 

www.isujis.ro 
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EVENIMENTE 

ÎNREGISTRATE 

2016 VS 2015 

2 
2016 

2   
2016 

0 
2016 

EVENIMENTE ACCIDENTE DE 

MUNCĂ 

ACCIDENTE 

UȘOARE 

PREVENIREA RISCURILOR PROFESIONALE ȘI PROTECȚIA 

LUCRĂTORILOR 

Reprezentarea grafică a evenimentelor înregistrate în anul 2016 comparativ cu anul 2015:  
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Cu toate că instruirea personalului s-a efectuat în mod corespunzător și în anul 2016, la fel ca în anul 

2015 unitatea noastră s-a înregistrat cu un număr de 2 accidente de muncă. 



❶ În anul 2016, asistenţa psihologică s-a acordat unui număr de 519 cadre aparținând 

I.S.U.J. Iaşi, prin aplicarea de teste specifice şi interviuri psihologice individuale la 

solicitarea psihologului sau la solicitarea cadrelor.  

 

❷ De asemenea, a fost efectuată evaluarea psihologică periodică a unui număr de 416 

cadre aparținând  I.S.U.J. Botoşani, structură arondată din punct de vedere al asistenței 

psihologice.  

ACTIVITATEA DE ASISTENȚĂ 
PSIHOLOGICĂ 

www.isujis.ro 



✪2 autospeciale transport efective la intervenţie 

(microbuze); 

✪1 autospecială de stins  incendii cu apă şi 

spumă; 

✪1 autocamion pentru transport materiale; 

✪2 autovehicule pentru munca operativă; 

✪1 ambarcaţiune cu motor; 

✪5 motopompe transportabile; 

✪2 motopompe de mare capacitate; 

✪1 compresor aer încărcat butelii pentru 

aparatele de protecţia a respiraţiei; 

✪10 aparate de protecţie a respiraţiei; 

 

În anul 2016, instituţia noastră a fost înzestrată cu următoarele mijloace de intervenţie: 

MANAGEMENTUL RESURSELOR 
LOGISTICE 
2016 

www.isujis.ro 



✪ Total mijloace de intervenţie – 112 

mijloace tehnice, din care: 

✪ 20 mijloace pentru stins incendii; 

✪ 4 autospeciale complexe de primă 

intervenţie la incendii, salvare şi 

prim ajutor; 

✪ 15 mijloace pentru intervenţie 

SMURD; 

✪ 13 mijloace de transport efective la 

intervenţie; 

✪ 2 mijloace pentru intervenţie la 

descarcerare; 

✪ 2 mijloace pentru salvări de la 

înălţime; 

✪ 5 autofreze de zăpadă 

multifuncţionale; 

✪ 1 autospecială de intervenţie la 

accidente colective şi calamităţi; 

✪ 1 mijloc pentru intervenţii 

pirotehnice; 

✪ 1 autospeciala cu echipament 

specific pentru transport scafandri; 

✪ 2 mijloace pentru intervenţii CBRN; 

✪ 1 autospecială transport câini; 

✪ 3 vehicule cu şenile/roţi tip UTV cu 

capacitate mărită de trecere; 

✪ 2 mijloace pentru asigurarea 

comunicaţiilor; 

✪ 3 mijloace pentru activităţi de 

prevenire; 

✪ 5 mijloace pentru transportul 

materialelor la intervenţie; 

✪ 1 mijloc pentru transport apă; 

✪ 3 microbuze; 

✪ 2 mijloace pentru aprovizionare;   

✪ 8 mijloace pentru căutare şi salvare 

persoane în mediul acvatic 

(ambarcaţiuni pneumatice); 

✪ 6 motopompe remorcabile 

✪ 8 motopompe transportabile 

✪ 1 snow-mobil utilitar cu remorcă de 

transport 

✪ 1 pernă pneumatică cu remorcă de 

transport 

De asemenea, prin grija Consiliului Judeţean Iaşi, unitatea a fost dotată cu un dispozitiv de detecţie a persoanelor 

surprinse sub dărâmături cu cameră video și un  dispozitiv audio de căutare şi salvare a persoanelor surprinse sub 

dărâmături - mijloace utilizate pentru misiuni de căutare-salvare. 

La nivelul anului 2016, dotarea cu tehnică de intervenţie a inspectoratului este următoarea: 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR LOGISTICE 
2016 

www.isujis.ro 



✪ Achiziţiile de motorina, 

energie electrică şi gaze 

naturale în valoare totală de 

954 mii lei au fost atribuite 

prin proceduri de negociere 

fără publicarea unui anunț 

de participare organizate 

prin Bursa Română de 

Mărfuri.  

✪ 734 de achiziţii publice 

directe în valoare totală de 

1313 mii lei au fost realizate 

direct de la operatori 

economici. 

  Pe linia achiziților publice,, în anul 2016, la titlul II 
“Bunuri și servicii ”au fost efectuate un număr de 929  plaţi 
către furnizori în valoare de totală de 2.267 mii lei după 
cum urmează: 

MANAGEMENTUL RESURSELOR LOGISTICE 

www.isujis.ro 

  La titlul XIII “Active fixe”,  au fost realizate achiziții în 
valoare totală de 396 mii lei astfel: 

✪ Compartimentul tehnic -  

104 mii lei; 

✪ Compartimentul comunicații 

-  278,7 mii lei; 

✪ Compartimentul 

administrativ –13,3 mii lei. 

În urma achiziţiilor desfăşurate în anul 2016 a fost realizat 

indicele de corectitudine al desfăşurării procedurilor de 

achiziţie publică –foarte bine – nici o contestaţie. 

PONDEREA CHELTUIELILOR CU BUNURI ŞI SERVICII PE COMPARTIMENTE 

63% 

32% 

5% 

Tehnic Administrativ CTI + Prot. muncii

Din totalul mijloacelor de mai sus 27,68% au durata normată de utilizare îndeplinită (31 mijloace), o 

autospecială de intervenţie deservind în medie un număr de aproximativ 7.300 de locuitori. 



MANAGEMENTUL RESURSELOR LOGISTICE 
ACHIZIȚII 

www.isujis.ro 

CHELTUIELI COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

CHELTUIELI COMPARTIMENT  TEHNIC 
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Fondurile alocate la Titlul II – cheltuieli cu bunuri şi servicii – au 
fost utilizate după cum urmează: 
 

compartimentul tehnic  - 1.417,9 mii lei (63%); 
compartimentul administrativ – 731 mii lei (32%); 
comunicaţii şi informatică, protecţia muncii, 
secretariat– 117,9 mii lei (5%). 
 

Pentru desfăşurarea activităţilor specifice, cheltuielile 
compartimentului tehnic au fost direcţionate către: 

carburanţi şi lubrifianţi 729 mii lei (52%); 
piese auto –154 mii lei (11%); 
revizii, vulcanizări şi inspecţii tehnice – 160 mii lei 
(11%); 
reparaţii autovehicule – 272 mii lei (19%); 
asigurări RCA – 69 mii lei( 5%); 
obiecte de inventar – 27,9 mii lei (2%); 
cursuri RSL – 6 mii lei (mai puţin de 1 %). 

  

Pentru desfăşurarea activităţilor specifice compartimentului 
administrativ, cheltuielile au fost direcţionate către 
achiziţionarea următoarelor bunuri şi servicii: 
Utilităţi – 411 mii lei (56 %); 
Materiale construcţii şi lucrări reparație – 264 mii lei (36 %) 



Cap. 61.05.00 – „Protecţie civilă şi protecţia contra 

incendiilor”:  30.002,87 mii lei 

Titlul I – Cheltuieli de personal: 27.291,50 mii lei 

Titlul II – Bunuri şi servicii: 2.315,10 mii lei  

Titlul XIII – Investiţii:  

396,27 mii lei 

Cap. 68.06.00 – „Asistenţă socială pentru familie şi 

copii”:               236,50 mii lei 

Titlul VI – Transferuri curente (CAS): 8,70 mii  lei 

Titlul IX – Asistenţă socială (indemnizaţii şi 

stimulente):         227,80 mii lei 

Cap. 68.08.00 – Ajutoare trecere în rezervă: 52,40 

mii lei  

În anul 2016, compartimentul financiar şi-a îndeplinit obiectivele propuse privind execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli, astfel că prin bugetul de cheltuieli s-au deschis şi cheltuit sume pe diversele 

destinaţii şi naturi, conform clasificaţiei economice, astfel: 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE 
RESURSE FINANCIARE 

www.isujis.ro 

Comparativ cu anul precedent, bugetul de cheltuieli aprobat conform Legii bugetului de stat, cu modificările şi 

alocările rectificative la Titlul I ,,cheltuieli de personal” a fost mai mare cu 1106,50 mii lei, iar la Titlul II ,,bunuri şi servicii” 

mai mare cu 106,30 mii lei . 

 

La finele  fiecărei luni şi trimestru, execuţia bugetului de cheltuieli a fost de 100% la toate capitolele şi titlurile de 

cheltuieli, obiectiv stabilit şi atins. 

 

Cheltuielile de personal au reprezentat  o pondere de  90% din bugetul total de cheltuieli şi au asigurat plata integrală şi 

la timp a drepturilor salariale şi a contribuţiilor sociale aferente, diferenţa de procent de 10% din bugetul de cheltuieli a 

fost pentru  achiziţiile publice de bunuri şi servicii. 



 
REALIZĂRI 

ÎN DOMENIUL DE 

COMPETENȚĂ 



30 
Planuri de intervenție 

 
36 
Activități/recunoaşteri executate împreună cu 

inspecţia de prevenire 

 
64 
Fișe operative pentru localităţi 

 
128 
Fişe de recunoaştere la operatorii economici şi 

instituţii publice 

 
189 
Activităţi/recunoaşteri pentru verificarea 

concordanţei între datele înscrise în planurile de 

intervenţie ale operatorilor economici şi realitatea 

din teren 

 
1118 
Fișe de obiectiv întocmite în urma executății 

misiunilor de recunoaștere și educare preventivă 

în domeniul situațiilor de urgență 

ÎN PLAN OPERAȚIONAL 

ACTIVITATEA CENTRULUI OPERAȚIONAL JUDEȚEAN 
PLANIFICAREA, PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE 

www.yourwebsite.com 

PREGĂTIREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE 

Au fost elaborate şi/sau actualizate o serie de documente operative 

    Activitatea de pregătire a acţiunilor de intervenţie a avut drept scop cunoaşterea tipurilor de riscuri, 

a caracteristicilor operatorilor economici, instituţiilor publice şi localităţilor din zona de competenţă a 

inspectoratului şi a raioanelor de intervenţie ale subunităţilor şi a fost concretizată prin întocmirea şi 

actualizarea documentelor de organizare a intervenţiei  



ÎN PLAN OPERAȚIONAL 

ACTIVITATEA CENTRULUI OPERAȚIONAL JUDEȚEAN 
PLANIFICAREA, PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE 

www.isujis.ro 

Pentru pregătirea acţiunilor de intervenţie şi testarea concepţiei specifice de acţiune în situaţii de urgenţă, centrul operaţional 

a planificat, organizat şi desfăşurat 4 exerciţii de cooperare cu forţe în teren, la care au fost angrenate subunităţile 

inspectoratului precum şi forţe/specialişti din cadrul altor instituţii cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă sau care asigură 

îndeplinirea unor funcţii de sprijin, iar la nivelul subunităţilor au fost planificate, organizate şi desfăşurate un număr de 53 exerciţii 

cu forţe în teren,  care au vizat organizarea şi desfăşurarea intervenţiei la obiective aflate în raioanele de intervenţie ale acestora. 

De asemenea, în luna noiembrie 2016, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iaşi, împreună cu structurile M.A.I. şi 

M.Ap.N. din judeţ, a participat la  Exerciţiului naţional SEISM-2016. Pe durata exercițiului au fost primite în mod real forțe și 

mijloace de intervenție de ISUJ Botoșani și ISUJ Bihor. 

 



ÎN PLAN OPERAȚIONAL 

ACTIVITATEA CENTRULUI OPERAȚIONAL JUDEȚEAN 
PLANIFICAREA, PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE 

www.isujis.ro 

A avut ca obiectiv general  însuşirea cunoştinţelor teoretice, perfecţionării deprinderilor şi aptitudinilor necesare 

pentru asigurarea capacităţii de răspuns credibile şi îndeplinirea misiunilor, independent sau în comun cu alte 

componente ale sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă. 

Rezultatele obţinute la pregătirea de specialitate cu ocazia evaluărilor anuale a  personalului  operativ din subunităţi 

PREGĂTIREA PERSONALULUI OPERATIV 
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ÎN PLAN OPERAȚIONAL 

ACTIVITATEA CENTRULUI OPERAȚIONAL JUDEȚEAN 
PLANIFICAREA, PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE 

www.isujis.ro 

Analiza rezultatelor obţinute de către personalul inspectoratului la educaţie fizică scoate în evidenţă faptul că nivelul la 

această categorie de pregătire în anul 2016 este în creştere uşoară faţă de anul 2015.  

Din totalul de 518 cadre militare, au fost evaluate 414 cadre militare (79,61 %), rezultatele obţinute de acestea fiind 

următoarele:  „E”= 104 cadre (25,12 %), „F.B.”= 268 cadre (64,73 %), „B”= 42 cadre (10,15 %).  

PREGĂTIREA PERSONALULUI OPERATIV 

Calificative obținute 
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LOTUL SPORTIV 
PREGĂTIREA PERSONALULUI OPERATIV 

www.isujis.ro 

LOTUL SPORTIV al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași a participat, în 

perioada 30.08 - 02.09.2016,  la FAZA FINALĂ a Concursurilor serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă 

organizată în municipiul Iași, unde în urma desfăşurării competiţiei, lotul reprezentativ al inspectoratului nostru s-a 

clasat pe locul I 



LOTUL REPREZENTATIV 
PREGĂTIREA PERSONALULUI OPERATIV 

www.isujis.ro 

LOTUL REPREZENTATIV al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași a participat la Competiţia 

naţională de descarcerare şi de acordare a primului ajutor calificat, astfel:  

în perioada 22-23.06.2016 – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iaşi a organizat în municipiul Iaşi 

FAZA ZONĂ, unde lotul inspectoratului s-a clasat pe locul I, calificându-se pentru faza finală cu cele două echipe pentru probele 

Descarcerare, respectiv Traumă; 

în perioada 23-26.08.2016 – Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Dâmboviţa a organizat şi desfăşurat FAZA FINALĂ, unde 

lotul reprezentativ al inspectoratului nostru s-a clasat pe locul IV la proba Traumă şi pe locul VII la Descarcerare. 



ÎN PLAN OPERAȚIONAL 

ACTIVITATEA CENTRULUI OPERAȚIONAL JUDEȚEAN 

www.isujis.ro 

În anul 2016, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi precum şi serviciile voluntare şi private pentru 

situaţii de urgenţă au intervenit pentru gestionarea unui număr de 14.434  situaţii de urgenţă 

DESFĂŞURAREA, CONDUCEREA, EVALUAREA ŞI RAPORTAREA  

ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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Incendii – 465- 4 -4  

Arderi necontrolate - 115 

Intervenţii pirotehnice - 362 

Intervenţii SMURD - 6641 

Salvări animale - 56 

Inundaţii şi fenomene meteo 
periculoase - 86 

Alte intervenţii - 437 

Alte situaţii (alarma falsa, întors din 

Incendii - 612 

Arderi necontrolate -391 

Intervenţii pirotehnice - 277 

Intervenţii SMURD – 11307  

Salvări animale - 64 

Inundaţii şi fenomene meteo 
periculoase - 60 

Alte intervenţii - 1723 

Alte situaţii - 896 

PONDEREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  

(4,2%) 

(2,7%) 

(1,9%) 

(78%) 

(0,44%) 

(0,4%) 

(11,9%) 

(6,2%) 



ÎN PLAN OPERAȚIONAL 

ACTIVITATEA CENTRULUI OPERAȚIONAL JUDEȚEAN 

www.isujis.ro 

Faţă de anul 2015, în anul 2016 numărul situaţiilor de urgenţă a crescut cu 14%, , de la 12.637 SITUAŢII DE 

URGENŢĂ în anul 2015, la 14.434  SITUAŢII DE URGENŢĂ în anul 2016, iar pe timpul intervenţiilor  au fost 

salvate/asistate  11.489 PERSOANE (45 LA INCENDII ŞI 11.444 S.M.U.R.D.).   

Media zilnică a intervențiilor a fost 39,54 INTERVENȚII / ZI.  

DESFĂŞURAREA, CONDUCEREA, EVALUAREA ŞI RAPORTAREA  

ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Analiza comparativă a intervenţiilor desfăşurate în anul 2016 faţă de 2015 

Tipul intervenţiei 2015 2016 % 

Intervenţii în situaţii de urgenţă   

Incendii 566 612 + 8% 

Arderi necontrolate 330 391 + 18% 

Intervenţii pirotehnice 320 277 - 13% 

Intervenţii SMURD  

(Intervenţii medicale, Descarcerare, Asistenţă persoane) 
10.653 11.307 + 6% 

Salvări animale 62 64 + 3% 

Inundaţii şi fenomene meteo periculoase 59 60 + 2% 

Alte intervenţii 647 1.723 +166% 

TOTAL 12.637 14.434 +14% 
Alte situaţii  

Alte situaţii  

(alarmă falsă, întors din drum, deplasare fără intervenţie) 
766 896 +17% 



ÎN PLAN OPERAȚIONAL 

ACTIVITATEA CENTRULUI OPERAȚIONAL JUDEȚEAN 

www.isujis.ro 

DESFĂŞURAREA, CONDUCEREA, EVALUAREA ŞI RAPORTAREA  

ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

În ceea ce priveşte numărul victimelor înregistrate în urma producerii incendiilor, în anul 2016 au 

fost înregistrate 47  victime, din care 24 decedaţi şi 23 răniţi, cu 24% mai mult decât în anul 2015 
(38 de victime). Timpul mediu de răspuns la intervenţiile pentru stingere a scăzut cu 8’’, de la 14’58’’ în 
2015, la 14’50’’ în 2016 (timpul mediu de răspuns pentru mediul urban a crescut de la 5’28’’ în anul 2015, la 
5’36’’ în anul 2016 şi timpul mediu de răspuns pentru mediul rural a crescut de la 21’18’’ în 2015, la  21’31’’ în 
2016). 
 

Din totalul incendiilor produse în zona de competenţă a inspectoratului în anul 2016, 
77% (471 incendii) au fost produse la gospodăriile cetăţenilor, din care: 
 

 locuinţe: 282 
 case individuale: 235; 
 apartamente în blocuri de locuit: 47; 

 depozite de furaje: 90; 
 anexe gospodăreşti: 99. 



PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA MISIUNILOR 

www.isujis.ro 

PROGRAMUL DE RECRUTARE ȘI PREGĂTIRE VOLUNTARI 

Au fost întocmite organizate şi executate: 

 

37 misiuni de asigurare a măsurilor specifice pe timpul desfăşurării unor 

manifestări sportive; 

 

43 misiuni de asigurare a măsurilor specifice ocazia desfăşurării unor manifestări 

cu public numeros sau cu grad ridicat de risc; 

În anul 2016, la nivelul inspectoratului general a fost desfășurată campania ”SALVATOR 

DIN PASIUNE” cu scopul de recrutare a persoanelor pentrua deveni voluntari.  

 

În cadrul acestei campanii, la nivelul inspectoratului au fost recrutate 40 persoane și 

ulterior au fost încheiate 37 contracte de voluntariat. Dintre voluntarii recrutați, 34 au 

urmat cursurile de inițiere și prim ajutor de bază, după care un număr de 26 au desfășurat 

efectiv activități specifice de voluntariat în cadrul inspectoratului.  



întocmirea cererilor de rechiziţii, conform solicitărilor 
Centrului Militar Zonal Iaşi și primirea fișelor de repartiție cu 
bunurile/mijloacele rechiziționate; 

actualizarea evidenţelor cu mijloacele de resortul 
armamentului, muniţiei şi materialelor explozive; 

 actualizarea documentelor din conţinutul Planului de 
mobilizare a inspectoratului, precum şi cele prevăzute de 
instrucţiunile în vigoare 

executarea de recunoaşteri în raionul indicativului 
sarcină de mobilizare; 

executarea inventarierii anuale a mijloacelor şi 
materialelor din rezervele proprii de  mobilizare; 

desfășurarea analizei pregătirii de mobilizare a 
inspectoratului pe anul 2016, împreună cu specialiștii din 
cadrul Centrului militar Zonal Iași; 

Pe linia managementului stărilor excepţionale, 

 înzestrare, gestionarea rezervelor proprii şi planificarea resurselor, principalele activităţi au vizat următoarele aspecte 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI  MOBILIZARE 
MOBILIZARE 

www.isujis.ro 

Pe  linia asigurării secretariatului,  

structurilor Sistemului de Control Intern Managerial  /  Echipei de Gestionare a Riscurilor 

actualizarea componenţa Comisiei de 
monitorizare pentru îndrumarea, implementarea și 
dezvoltarea sistemului de control intern managerial și 
Echipei de gestionare a riscurilor, conform noilor 
prevederi ale actelor normative; 

întocmirea programului de dezvoltare privind 
sistemul de control intern/managerial 2016-2017; 

inventarierea activităţilor desfăşurate la nivelul 
fiecărui element structural, în baza portofoliului 
atribuţional statuat prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare şi stabilită vocaţia de procedurare pentru 
fiecare activitate; 

actualizarea Registrul de riscuri al inspectoratului. 



ACTIVITATEA CENTRULUI DE FORMARE ŞI PREGĂTIRE ÎN 
DESCARCERARE ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ  

CENTRUL DE FORMARE 

www.isujis.ro 

Pentru pregătirea în acordarea primului ajutor 

medical calificat şi descarcerare, în cadrul 

Centrului de formare şi pregătire în 

descarcerarea şi asistenţă medicală de urgenţă, 

au fost organizate, conduse şi finalizate un număr 

de 23 cursuri de pregătire (9 serii de prim ajutor 

de bază, 3 serii de prim ajutor de bază pentru 

voluntari și 11 serii de extindere a competențelor 

paramedicilor), la care au participat un  număr de 

219 participanţi, din care 211 au absolvit 

cursurile.  

În anul 2016, personalul centrului a desfăşurat un 

număr de 21 sesiuni de prezentare a măsurilor de 

prim ajutor la solicitarea operatorilor economici și 

instituțiilor inclusiv la instituțiile de învățământ și 2 

acţiuni de informare și prezentare a măsurilor 

de prim ajutor în cadrul campaniei Caravana 

SMURD „Fii pregătit !”. 



ACTIVITATEA PE LINIA PROTECŢIEI INFORMAŢIILOR CLASIFICATE 
PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE 

www.isujis.ro 

În domeniul protecţiei informaţiilor au fost vizate 

următoarele priorităţi: 

✪ protecţia fizică a documentelor şi informaţiilor 

clasificate; 

✪ protecţia personalului privind accesul la 

informaţii clasificate; 

✪ protecţia prin măsuri procedurale, fiind întocmit 

şi înaintat spre aprobare noul Programul de 

prevenire a scurgerii de informaţii clasificate 

deţinute de Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă al judeţului Iaşi;  

În anul 2016 în Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă al judeţului Iaşi nu au fost constatate 

incidente de securitate în domeniul protecţiei 

informaţiilor clasificate. 

ACTIVITATEA DE SECRETARIAT ŞI DOCUMENTE CLASIFICATE 
SECRETARIAT ȘI DOCUMENTE CLASIFICATE 

În anul 2016 la nivelul Compartimentului Secretariat 

și Documente Clasificate au fost gestionate  un 

număr de 15.732 documente din care: 

✪11.251 neclasificate 

✪2495  clasificate  

✪213 petiții 

✪820 rapoarte personale 

✪953 cereri de multiplicare 

;  

De asemenea, au fost preluate  un număr de 872 

unități arhivistice ale structurilor inspectoratului 

constituite până la nivelul anul 2014, iar la cererea 

personalului propriu sau a organelor de audit, au 

fost date spre consultare un număr de 127 unități 

arhivistice . 



 
ACTIVITATEA 
INSPECȚIEI DE 

PREVENIRE 



ANALIZA MODULUI ÎN CARE ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI-A ATINS 

OBIECTIVELE STABILITE ÎN CORELARE CU SITUAŢIA OPERATIVĂ  

www.isujis.ro 

CONTROALE DE PREVENIRE PE CATEGORII DE OBIECTIVE 

SITUAŢIA CONTROALELOR DE PREVENIRE EXECUTATE 

 2287 controale în anul 
2016 

Investitii

Operatori economici

Institutii

Localitati

Obiective substante periculoase

Nr. 

crt. 

CONTROALE 

 pe tipuri de obiective 
2016 

1  Instituţii 1070 

2  Operatori economici 821 

3  Investiţii 293 

4  Localităţi 98 

5  

Obiective care prezintă pericol de accidente 

majore în care sunt implicate substanţe 

periculoase 

2 

6  Puncte de comandă 1 

TOTAL 2287 



CONTINUAREA ACŢIUNII DE INVENTARIERE A CONSTRUCŢIILOR PUSE ÎN 

FUNCŢIUNE FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE SECURITATE LA INCENDIU / PROTECŢIE 

CIVILĂ ÎN VEDEREA INTRĂRII ACESTORA ÎN LEGALITATE 

www.isujis.ro 

În anul 2016 a fost continuată activitatea de identificate a construcţiilor  puse în funcţiune fără 

autorizaţie de securitate la incendiu, fiind identificate un număr de 154 obiective puse în funcţiune 

fără autorizaţie de securitate la incendiu.  

Situaţia avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă emise/respinse pentru anul 

2016 comparativ cu 2015, se prezintă astfel: 
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CONTINUAREA ACŢIUNII DE INVENTARIERE A CONSTRUCŢIILOR PUSE ÎN 

FUNCŢIUNE FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE SECURITATE LA INCENDIU / PROTECŢIE 

CIVILĂ ÎN VEDEREA INTRĂRII ACESTORA ÎN LEGALITATE 

www.isujis.ro 

De asemenea, în anul 2016 au fost analizate un număr de 1 058 de documentaţii de avizare din 

punct de vedere al securităţii la incendiu şi protecţie civilă, faţă de 660 în anul 2015, înregistrându-se o 

creştere cu 60,3%. Totodată a crescut complexitatea activităţii datorită obiectivelor de investiţii (clădiri 

înalte şi foarte înalte, parcaje subterane, spaţii de producţie de peste 5.000 m2, hypermarketuri şi 

supermarketuri, unităţi sanitare cu peste 100 de paturi etc.) avizate-autorizate în anul 2016.  

SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE 

În anul 2016 au fost aplicate 2278 sancţiuni 

contravenţionale în cuantum total de 1.494.300 lei, după 

cum urmează:  

1788 avertismente ( 1762 în domeniul apărării 

împotriva incendiilor; 26 în domeniul protecţiei  civile);  

490 amenzi ( 489 în domeniul apărării împotriva 

incendiilor; 1 în domeniul protecţie civile). 

În anul 2016 s-a continuat acțiunea de controale inopinate 

la obiectivele din categoria cluburi, baruri și discoteci, fapt 

ce a dus la obținerea autorizației de securitate la incendiu a 

30% din totalul acestora. 

Controale inopinate de prevenire la:  
cluburi, baruri, discoteci 

(număr) 

săli cinematograf/ 

spectacole 

(număr) 

mall-uri 

(număr) 

a) controale de prevenire 204 4 3 

b) deficienţe constatate 374 5 3 

c) deficienţe înlăturate 37 2 0 

d) avertismente 178 2 0 

e) amenzi 159 0 1 

f) cuantum amenzi 772.000 lei 0 5000 lei 

g) recunoaşteri în obiective 98 0 0 



ASIGURAREA PARTICIPĂRII MEMBRILOR SVSU LA INTERVENŢII 

www.isujis.ro 

În anul 2016, a fost monitorizată participarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă la incendiile 

produse în sectoarele lor de competenţă, acestea participând la 454 de intervenţii din totalul celor 

597, procentul de 76,1%.  

(INCENDII, INUNDAŢII, ARDERI MIRIŞTI/VEGETAŢIE, EVACUĂRI DE PRESOANE, ALUNECĂRI DE 

TEREN, ACCIDENTE RUTIERE etc.) ȘI ACȚIUNI DE PREGĂTIRE A ACESTORA.  

Pe parcursul anului 2016, a fost acordată o atenţie deosebită, pregătirii membrilor din componenta preventivă 
a S.V.S.U. Astfel, în 4 centre de pregătire puse la dispoziţie de primăriile Podu Iloaiei, Leţcani, Lespezi, Tîrgu 
Frumos, au fost pregătiţi 104 de angajați ai SVSU din 21 de localităţi. 



Organizarea şi desfăşurarea etapelor: zonală, judeţeană, interjudeţeană a 

concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă. 

www.isujis.ro 

În luna iunie 2016, a fost organizată de instituţia noastră etapa judeţeană a Concursurilor profesionale ale 
serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, la care au participat un număr de 42 echipaje ale 
SVSU, pe locul I clasâdu-se lotul SVSU Lespezi. 
La secţiunea S.P.S.U. au participat un număr de 11 echipaje, pe locul I clasându-se lotul S.C. Antibiotice S.A. Iaşi. 
Echipajele clasate pe locul I la cele două categorii de servicii şi anume S.V.S.U. Lespezi şi S.P.S.U. Antibiotice S.A, 
au participat la etapa naţională organizată de I.G.S.U. unde echipajul S.V.S.U. Lespezi a câştigat titlul de campion 
naţional. 



PREGĂTIREA ŞI EDUCAREA PREVENTIVĂ A 

POPULAŢIEI 

www.isujis.ro 

Obiectivul pregătirii în domeniul  situaţiilor de urgenţă în cursul anului 2016 a urmărit aducerea cât mai aproape 
de cetăţean, a informaţiilor legate de prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, pentru a-l pregăti în vederea 
luării în cunoştinţă de cauză a deciziilor în acest domeniu. 
 
   În anul 2016 au fost organizate şi desfăşurate instructaje şi convocări de pregătire, cu următoarele categorii de 
personal: 
✪ Preşedinţii Comitetelor pentru Situaţii de Urgenţă 
✪ Directorii unităţilor de învăţământ 
✪ Şefii centrelor operative cu activitate temporară/inspectori de protecţie civilă sau cadre tehnice cu atribuţii în 

domeniul apărării împotriva incendiilor 
✪ Şefii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă 
✪ Specialiştii din compartimentele pentru prevenire ale S.V.S.U.  
✪ Şefii Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă 
✪ Proiectanţii în domeniul securităţii la incendiu şi protecţiei civile 
✪ Preoţii parohi 

 
Situaţia participării la cursurile de pregătire a reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a personalului cu funcţii de 
conducere din administraţia publică locală este următoarea: 
în cadrul Centrului Naţional de Pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani unde procentul de participare 
a fost de 80% (4 persoane prezente din 5 planificate); 
în cadrul Centrului Zonal Bacău unde procentul de participare a fost de 69% (50 persoane prezente din 72 persoane 
planificate).  



PREGĂTIREA ŞI EDUCAREA PREVENTIVĂ ÎN UNITĂȚI 

ȘCOLARE 

www.isujis.ro 

În anul 2016 au fost încheiate un număr de 53 protocoale cu unităţile şcolare. În baza acestor 

protocoale au fost planificate şi desfăşurate activităţi de informare preventivă suplimentare cum ar fi 

vizite la subunităţi ale inspectoratului sau lecţii deschise. 

Sinteza activităţilor de informare preventivă executate datorită colaborării foarte bune cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Iaşi: 

Nr. 

crt. 

Tipul de activitate 

  
Locul de desfăşurare 

Subiect 

(Risc) abordat 

Grup 

Ţintă 

Număr 

participanţi 

Materiale 

Utilizate 

Modalitate de 

diseminare 

 1 Ziua Porţilor Deschise 
Sediul inspectoratului şi 

sediile subunităţilor 
incendiu, cutremur Copii 4011 

Pliante, Filme, 

Revistă 
Tipărit 

 2 
Campania "Reguli esenţiale în 

caz de cutremur" 

Unităţi de învăţământ 

  
Cutremur 

Elevi, personal didactic, 

nedidactic/ auxiliar 
100971 Afiş 

Format electronic, 

tipărit 

 3 Activităţi Şcoala Altfel 

Centrul de conferinţe 

"Providenţa" 

Sediile subunităţilor şi al 

inspectoratului 

Situaţii de urgenţă 

  
Elevi şi preşcolari 3433 

Pliante, Filme, 

Revistă 
Format electronic 

 4 Lecţie Deschisă 
Unităţi de învăţământ de pe 

raza mun. Iaşi 
Incendiu Elevi 2971 Pliante Format video 

 5 

Concurs ,,Prietenii 

Pompierilor'' 

  

Iaşi Stadionul Tineretului Incendiu Elevi 480 
Pliante, Revistă, 

Diplome 
Tipărit 

 6 

Concurs “Cu viaţa mea, apăr 

viaţa !” 

  

Iaşi Stadionul Tineretului Situaţii de urgenţă Elevi 190 
Pliante, Revistă, 

Diplome 
Tipărit 



DOMENIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 

www.isujis.ro 

Activitatea juridică în anul 2016 a constat în consultanţă, asistenţă şi reprezentare, apărarea 

drepturilor şi intereselor legitime ale instituţiei noastre în raport cu alte autorităţi publice, instituţii de 

orice natură, persoane juridice şi fizice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic. 

 

Au fost avizate pentru legalitate toate ordinele, dispoziţiile cu caracter intern precum şi acte care au 

angajat răspunderea patrimonială a inspectoratului, în conformitate cu Instrucţiunile M.A.I. 

nr.1111/20.12.2005.  

 

Au fost  reprezentate interesele M.A.I., I.G.S.U. şi I.S.U.J. Iaşi într-un număr de 21 cauze finalizate 

sau aflate în diferite faze de judecată  



 
SUPORT 

DECIZIONAL 

SISTEMUL DE COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI al inspectoratului a asigurat în anul 2016 

suportul informaţional destinat atât exercitării comenzii şi 

coordonării forţelor proprii pe timpul acţiunilor de intervenţie cât 

şi cooperarea, înştiinţarea şi transmiterea comunicărilor 

speciale cu privire la situaţiile de urgenţă către autorităţile 

publice locale 



SUBSISTEMUL DE COMUNICAŢII CU FIR 

www.yourwebsite.com 

Comunicaţiile prin mijloace cu fir au fost realizate în principal utilizând  reţelele interioare ale instituţiei 

şi Reţeaua Voce Date a MAI (toate structurile inspectoratului fiind interconectate la RCVD). Pentru 

asigurarea comunicaţiilor cu structuri din afara MAI au fost utilizate circuitele asigurate de către Telekom 

şi Orange, precum şi cele puse la dispoziţie de către S.T.S. 

SUBSISTEMUL COMUNICAŢII RADIO  
Au fost asigurate comunicaţii radio stabile şi de calitate utilizând echipamente radio în gama undelor 

scurte, ultrascurte şi UHF. Reţeaua radio TETRA a asigurat suportul principal în realizarea comunicaţiilor 

radiotelefon având o acoperire ridicată şi facilităţi de protecţie a comunicațiilor. Numărul de terminale din 

dotare a crescut ca urmare a distribuirii de către IGSU a 136 buc. terminale TETRA ATEX şi în urma 

derulării proiectelor cu ADI Euronest.  

Pentru asigurarea nevoilor de comunicaţii necesare gestionării situaţiilor complexe, sistemul de 

comunicaţii al inspectoratului a fost reorganizat şi îmbunătățit permanent, fiind în măsură să asigure 

nevoile operative pentru conducerea şi coordonarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie.  

SUBSISTEMUL INFORMATIC ŞI COMUNICAŢII DE DATE  
Subsistemul informatic a asigurat suportul necesar pentru gestionarea şi prelucrarea datelor 

inspectoratului în condiţii de securitate şi disponibilitate a informaţiilor. 



 
COOPERAREA 

INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI 
INTERNAȚIONALĂ 



ÎN PLAN INTERINSTITUȚIONAL 

www.isujis.ro 

La nivelul zonei de competență, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență al județului Iași cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu celelalte structuri 

deconcentrate ale Ministerului Afacerilor Interne, unităţi ale armatei, serviciile voluntare şi private, 

serviciile descentralizate, filiala județeană a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, mass-media, precum şi 

cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul specific.  

Pe parcursul anului 2016 atât structurile cu reprezentare în Comitetul judeţean pentru situații de 

urgență, cât şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă și centrele operative şi-au concentrat 

eforturile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă care s-au produs în judeţul Iaşi.  

 

 Măsurile întreprinse în comun la nivel local, precum şi coordonarea eficientă a intervenţiilor au făcut ca 

în anul 2016 la nivelul judeţului Iaşi, să nu fie înregistrată nici o victimă ca urmare a producerii 

fenomenelor hidrometeorologice periculoase. 

 

Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă, 

comparativ cu anii precedenţi, în majoritatea situaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale au 

acţionat preventiv şi mult mai coerent, prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea 

efectelor situaţiilor de urgenţă. 

 

Nu au fost constatate disfuncţionalităţi în activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă, de către 

Grupurile de Suport Tehnic ale C.J.S.U. Iaşi, acestea asigurând o cooperare şi colaborare permanentă 

pentru limitarea şi lichidarea efectelor situaţiilor de urgenţă. 



ÎN PLAN INTERNAȚIONAL 

www.isujis.ro 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Iași are stabilită o bună relație de cooperare cu 

Serviciul de Protecție Civilă și Situații Excepționale din Republica Moldova, în baza ”Planului de 

intervenţie comună pentru asigurarea răspunsului în caz de situaţii de urgenţă / dezastre / situaţii 

excepţionale şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă”, încheiat în anul 2015 între România 

și Republica Moldova în baza Acordurilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova 

privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor. 

În baza  Planului de intervenţie comună,  în luna mai 2016 a fost organizat un exercițiu comun  

România – Republica Moldova, în localitatea Zagarancea – raionul Ungheni, la care au participat trei 

echipaje de intervenție din cadrul inspectoratului.  

 

 

ALTE ASPECTE PRIVIND COOOPERAREA ÎN PLAN 

INTERNAȚIONAL 
 
✪ În perioada 10–11.03.2016 o delegație a administrației regionale Vynnytsia –Ucraina a efectuat o 

vizită de lucru în județul Iași, în scopul dezvoltării contactelor între cele două regiuni în diferite 

domenii de interes, printre care și cel referitor la managementul situațiilor de urgență; 

✪ La datele de 9 și 15.09.2016, personal din cadrul inspectoratului a executat misiuni de însoțire în a 

unor echipe de intervenție din Republica Cehă care s-au deplasat în Republica Moldova pentru a 

participa la exerciții / activități de pregătire comună; 

✪ În data de 13.09.2016 inspectoratul a primit în vizită o echipă internațională CIMIC formată din 

militari americani și români, aflată în misiune de documentare în domeniul managementului 

situațiilor de urgență. 



ACCESAREA FONDURILOR EXTERNE 

www.isujis.ro 

În anul 2016, au intrat în dotarea inspectoratului o serie de materiale și echipamente 

destinate intervenției la dezastre cu precădere la inundații (POIM 2014 – 2020), în cadrul 

programului cu fonduri europene derulat de Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență, astfel: 

 

✪ 1 autospecială transport efective la intervenţie (microbuz); 

✪ 1 autocamion pentru transport materiale; 

✪ 1 ambarcaţiune cu motor; 

✪ 1 motopompă de mare capacitate; 

✪ 1 autospecială de stins  incendii cu apă şi spumă; 

✪ 1 compresor aer încărcat butelii pentru aparatele de protecţia a respiraţiei; 

 

  

De asemenea, la nivelul IGSU a fost inițiat proiectul comun România – Moldova de 

îmbunătățire a infrastructurii de operare SMURD, creștere a nivelului de pregătire și 

menținere a capacității personalului profesionist de intervenție în situații de urgență, 

finanțat prin Programul  Operațional  

RO – MD 2014-2020. În cadrul proiectului, inspectoratul va beneficia de fondurile 

necesare construirii unui Centru de antrenament și pregătire de specialitate în 

municipiul Iași. 



MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

www.isujis.ro 

Activitatea de informare şi relaţii publice desfăşurată în cadrul  inspectoratului în anul 2016 a fost 

reprezentată în mass-media prin 1890 apariţii cu referiri la misiunile inspectoratului.  

 

Au fost realizate 171 de comunicate de presă, sinteze, buletine informative şi 1849 de interviuri, 

referitoare la intervenţiile şi la acţiunile preventive ale inspectoratului. La nivelul inspectoratului a fost 

gestionată imaginea publică prin difuzarea de informaţii concrete, oportune si complete, pentru ca 

mass-media şi  publicul larg să poată analiza şi înţelege adecvat activităţile desfăşurate de instituţie.  

 

Imaginea ISUJ Iaşi reflectată în mass-media este preponderent echilibrată şi obiectivă.  

La fel ca în fiecare an, în data de 4 martie 2016, (dată care a marcat 39 de ani de la cutremurul din 

1977), ISU Iaşi a propus cetăţenilor judeţului, prin intermediul presei locale, a paginii de internet şi pe 

contul de facebook ale inspectoratului, să ia parte la un exerciţiu de pregătire privind modalităţile de 

protecţie individuală şi colectivă în timpul  cutremurului. La această acţiune au participat un număr de 

117.003 persoane. 

 

De asemenea, în anul 2016 a fost demarat, la nivel naţional, proiectul ”Salvator din pasiune”, referitor 

la posibilitatea persoanelor fizice de a deveni voluntari în cadrul Inspectoratelor pentru situaţii de 

urgenţă. Proiectul a fost mediatizat prin intermediul mass-mediei locale dar şi a paginii de internet a 

inspectoratului.  

 

De interes pentru ieşeni au fost şi activităţile organizate pe timpul prezenţei Caravanei SMURD la Iaşi. 

Astfel, în cadrul Centrului mobil de pregătire a populaţiei, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă au susţínut acțiuni de instruire pentru acordarea de prim ajutor în situaţii de urgenţă dar şi 

prezentări ale principalelor dezastre naturale care pot afecta România, care au conţinut şi o parte 

interactivă, în care paramedicii SMURD au efectuat exerciţíi demonstrative de acordare a primului 

ajutor, iar vizitatorii au fost invitaţi să exerseze pe manechinele aflate în dotarea centrului. 



MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

www.isujis.ro 

În vederea informării elevilor şi a personalului didactic cu privire la principalele riscuri generatoare 

de situaţíi de urgenţă, dar şi măsurile de protecţie în cazul producerii unor astfel de evenimente, 

pompierii ieşeni au fost prezenţi în instituţii de învăţământ din judeţul Iaşi, unde au desfăşurat activităţi 

de informare preventivă.  

Aceste activităţi au cuprins: expunerea principalelor măsuri de prevenire a incendiilor, a regulilor de 

comportare la cutremur, dar şi la găsirea de muniţii neexplodate, prezentarea unei autospeciale de 

stingere şi a tehnicii de intervenţie. Astfel, pe parcursul acestui an, au fost organizate 175 de activităţi 

informative în unităţile de învăţământ preuniversitar si universitar şi 130 de exerciţii practice pentru 

învăţarea modului de comportare în caz de incendiu sau cutremur. 

 

Pentru a atrage atenţia cetăţenilor asupra pericolului reprezentat de exploatarea coşurilor de fum 

neprotejate faţă de elementele combustibile sau necurăţate, a aparatelor electrice defecte sau 

improvizate, în cazul utilizării necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire care funcţionează pe bază 

de gaz sau alte tipuri de combustibil, precum şi asupra necesităţii montării unor detectoare de incendiu 

în locuinţe, au fost desfăşurate activităţi de informare preventivă în cadrul campaniilor naţionale  

„F.O.C. – Flăcările omoară copii” şi „R.I.S.C. – Siguranţa nu e un joc de noroc!”, respectiv „Mai 

bine previi, decât să nu fii!”, fiind distribuite 11065 de pliante şi 197 afişe. 

 

S-au organizat 34 de acţiuni de tipul „Ziua porţilor deschise” atât la solicitarea instituţiilor de 

învăţământ dar şi cu ocazia Zilei Protecţiei Civile, Zilei Europene a Apelului Unic de Urgenţă 112,  în 

săptămâna 18-22 aprilie, în cadrul programului „Să ştiu mai multe, sa fiu mai bun’’, ”1 Iunie – Ziua 

internaţională a copilului”, activităţi la care au participat elevi din şcolile ieşene şi cetățeni. 

S-au organizat 2 concursuri pentru elevi: „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi „Prietenii pompierilor”.  

 

Site-ul inspectoratului a fost actualizat la timp cu informaţii de interes public. 



 
RISCURI 

2017 



ÎN  DOMENIUL OPERATIV ȘI RESURSELOR UMANE 

www.yourwebsite.com IDEA 

În cadrul procesului de realizare a capabilităţilor principalelor misiuni care să permită un management 

performant al situaţiilor de urgenţă, instituția poate fi afectată de o serie de probleme recurente: 

 

✪ creşterea insuficientă a capacităţii operaţionale şi de răspuns în raport cu necesităţile societăţii şi cu 

exigenţele cetăţenilor, ca urmare a alocării în ultimii ani a resurselor financiare pe principiul suficienţei; 

✪ executarea misiunilor de intervenţie la incendii cu tehnica specifică, având o uzură morală şi fizică 

accentuată ; 

✪ creşterea numărului, diversităţii şi sensibilităţii intervenţiilor, în condiţiile în care resursa umană se 

confruntă cu nevoia de adaptare continuă a competenţelor  (2-3 specializări: medicală, stingere 

incendii, scafandri, alpinişti, CBRN etc.); 

✪ parcurgerea unui proces de îmbătrânire graduală şi sistematică a efectivelor şi de pierderi de personal 

(în anul 2025 doar 6,4% din totalul efectivelor va avea vârsta mai mică sau egală cu 35 de ani, iar în 

ceea ce priveşte raportul intrărilor şi ieşirilor din sistem, din anul 2009 până în anul 2016, am asistat la 

o scădere a corpului subofiţerilor în procent de 13%); 

✪ personal insuficient raportat la volumul de activitate. 



ÎN  DOMENIUL LOGISTIC 

www.yourwebsite.com IDEA 

În situația aplicării prevederilor Concepției naționale de răspuns post seism și 

necesității operaționalizării bazei de operații, instituția se poate confrunta cu o serie de 

dificultăți 



 
OBIECTIVE 

2017 



ÎN ATENŢIA COMENZII 
INSPECTORATULUI 

www.isujis.ro 

✪ asigurarea cadrului organizatoric necesar implementării măsurilor şi acţiunilor prevăzute în Planul de 

acţiune al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2017 și Strategiei de consolidare și dezvoltare a 

Inspectoratului General pentru Situații de urgență; 

✪ identificarea resurselor necesare pentru operaționalizarea unor noi puncte de lucru în vederea scăderii 

timpului de răspuns, în special în mediul rural; 

✪ creşterea transparenţei cu privire la activităţile desfăşurate de inspectorat. 

 ÎN DOMENIUL OPERATIV 
 

✪eficientizarea acţiunilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi 

asigurării stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane; 

✪perfecţionarea nivelului de pregătire a personalului operativ din subunităţile de intervenţie prin implementarea 

prevederilor ordinelor IGSU privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului operativ din subunităţile 

de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste; 

✪asigurarea condiţiilor pentru perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi consolidarea deprinderilor şi aptitudinilor 

necesare asigurării capacităţii de răspuns şi îndeplinirii misiunilor specifice; 

✪optimizarea cadrului organizatoric pentru crearea premiselor funcţionării compartimentelor la parametri 

maximali; 

✪actualizarea documentelor operative de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, 

evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie; 

✪creşterea calitativă a conţinutului planurilor de intervenţie la instituţii / operatori, avizate de inspectorat prin 

aplicarea strictă şi la parametri de exigenţă a prevederilor actelor normative în vigoare; 

✪stabilirea şi aplicarea măsurilor necesare realizării capacităţii operaţionale a inspectoratului pentru gestionarea 

situaţiilor speciale de urgenţă şi de criză din domeniul de competenţă; 

✪asigurarea unui nivel de pregătire ridicat pentru personalul din administraţia publică locală, servicii voluntare / 

private pentru situații de urgență și populației 

✪pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor specifice în cadrul exerciţiului de cooperare, organizat de IGSU şi 

structura similară din Republica Moldova, planificat pentru luna noiembrie 2017. 



ÎN DOMENIUL DE PREVENIRE 

www.isujis.ro 

✪ inventarierea construcţiilor puse în funcţiune fără autorizaţie de 

securitate la incendiu/protecţie civilă; 

✪ reducerea numărului de obiective puse în funcțiune, care 

funcționează fără autorizație de securitate la incendiu; 

✪ întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru autorizarea 

clădirilor aparţinând unităţilor şcolare; 

✪ creşterea nivelului de pregătire și specializare a inspectorilor de 

prevenire; 

✪ soluționarea petițiilor/cererilor în domeniul de competență; 

✪ implicarea personalului din structurile operative (subunităţi) în 

activitatea de prevenire; 

✪ prevenirea incendiilor la locuințe, anexe și proprietăți individuale, 

precum și a celor de vegetație uscată; 

✪ prevenirea incendiilor la instituţii/operatori economici/alte entități 

legal constituite; 

✪ organizarea şi funcţionarea sistemului de comunicaţii şi 

tehnologia informaţiei destinat asigurării conducerii şi 

controlului forţelor de intervenţie. 

✪ asigurarea operativităţii sistemului de comunicaţii şi informatică 

prin menţinerea unor legături stabile, sigure, neîntrerupte. 

✪ asigurarea şi menţinerea unui mediu de lucru sigur în ceea ce 

priveşte gestionarea informaţiilor în mediul de securitate 

electronic. 

✪ gestionarea în condiţii de legalitate a bunurilor şi materialelor 

de resortul comunicaţii şi TI. 

Asigurarea necesarului de bunuri și servicii 

în conformitate cu Programul logistic pe 

anul 2017 și Strategiei Anuale de Achiziţii 

Publice pe anul 2017 prin: 

✪ efectuarea reviziilor și inspecțiilor tehnice 

periodice a mijloacelor tehnice din 

dotarea ISUJ; 

✪ asigurarea necesarului de carburanți, 

lubrefianți și materiale tehnice a 

subunităților de intervenție; 

✪ achiziționarea și asigurarea prin 

redistribuire de la eșalonul superior a 

materialelor PSI din dotarea 

autospecialelor, 

✪ efectuarea verificării semestriale a 

aparatelor de respirat cu aer comprimat; 

✪ asigurarea cu echipament de protecție și 

de lucru a personalului operativ. 

✪ Stabilirea mijloacelor fixe pentru 

propunerea scoaterii din funcţiune, 

declasare şi casare a acestora, 

întocmirea şi înaintarea documentelor la 

eşalonul superior; 

✪ Casarea bunurilor materiale altele decât 

mijloacele fixe propuse pentru declasare 

şi casare; 

✪ Executarea de controale ierarhice şi 

tematice la gestiuni şi în subunităţile  

inspectoratului, în scopul asigurării 

integrităţii patrimoniului și luarea 

măsurilor ce se impun. 

✪ Executarea în regie proprie, a lucrărilor 

de reparaţii curente la construcţii şi 

instalaţii identificate în urma controlului 

anual privind starea construcţiilor şi 

instalaţiilor aferente. 

ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII RESURSELOR 

LOGISTICE 

ÎN DOMENIUL COMUNICAŢII ŞI  TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI  



ÎN DOMENIUL FINANCIAR CONTABIL 

 

www.isujis.ro 

✪asigurarea integrităţii patrimoniului public şi privat, prevenirea şi eliminarea cauzelor ce ar putea procova pagube materiale prin 
acordarea vizei de control financiar preventiv propriu şi controale efectuate la gestiunile inspectoratului 

✪utilizarea în totalitate a creditelor bugetare aprobate prin bugetul de cheltuieli pe anul 2017, cu respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare. 

✪acordarea tuturor drepturilor băneşti cadrelor unităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
✪Fundamentarea şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anii următori. 
  

ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR 

UMANE 
✪ reluarea procedurilor de recrutare şi selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din structurile de intervenţie, pentru 

asigurarea îndeplinirii în condiţii optime a misiunilor încredinţate; 
✪ recrutarea candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. sau pentru alte instituţii de 

învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile ministerului, în numărul de indicatori stabiliţi de către I.G.S.U; 
✪ stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite personalului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi implicarea factorilor de 

decizie din inspectorat, chiar dacă unele din acestea sunt interpretabile, să se găsească cele mai bune soluţii care să răspundă 
cerinţelor legislative şi astfel să se evite stările de confuzie sau chiar contestaţiile; 

✪ continuarea dezvoltării cunoştinţelor profesionale ale personalului, perfecţionarea deprinderilor şi abilităţilor în domeniul specific 
de activitate, lărgirea ariei cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor, dobândirea unor cunoştinţe de înaltă calitate în domeniul 
de activitate pentru îndeplinirea în bune condiţii a misiunilor ce revin unităţii; 

✪evaluarea nevoilor de pregătire prin programe desfăşurate în instituţiile de învăţământ specializate, în vederea întocmirii 
demersurilor de participare a personalului la acestea; 

✪diminuarea încălcării normelor de securitate şi sănătate în muncă, în vederea limitării numărului de accidente de muncă, prin 
instruirea permanentă a personalului operativ şi conştientizarea acestuia privind respectarea reglementărilor pe linia securităţii şi 
sănătăţii în muncă, specifice fiecărui loc de muncă. 

  

ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII 
✪ informarea corectă, oportună şi sistematică a populaţiei, cu privire la misiunile inspectoratului, măsurile de prevenire şi conduita 

de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă. 



 
CONCLUZII 



CONCLUZII 
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Având în vedere rezultatele pozitive, neîmplinirile, greutăţile şi condiţiile specifice în care inspectoratul şi-a desfăşurat activitatea, 

putem aprecia că în anul 2016, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi şi-a îndeplinit 

misiunile şi atribuţiile legale. 

 

Întregul personal al instituției s-a concentrat și se va concentra în continuare pentru a contribui la modelarea unei structurui 

performante care să asigure prevenirea, pregătirea și un răspuns optim în situații de urgență, realizarea unei capacități operaționale 

și de răspuns adecvate cerințelor, reducerea impactului efectelelor situațiilor de urgență asupra comunităților și îmbunătățirii calității 

misiunilor executate în folosul populației.  

 

Priorităţile de consolidare şi dezvoltare sunt generate de procesele de schimbare care dinamizează şi influenţează pozitiv sau 

negativ evoluţia societăţii. Raportat la aceste procese, au fost identificate 3 categorii de factori care vor avea un impact deosebit 

asupra evoluţiei societăţii româneşti şi, implicit, asupra procesului de consolidare şi dezvoltarea a instituției: 

• factori sociali şi tehnologici: inovarea tehnologică şi dependenţa de aceasta; schimbarea rolului individului în societate; accesul 

universal la informaţie şi la folosirea acesteia; schimbările demografice; 

• factorii de mediu: schimbările climatice şi efectele negative din ce în ce mai evidente; 

• factorii economici şi politici: creşterea interdependenţelor regionale şi globale; bugetul guvernamental; infrastructura critică; 

evoluţia ameninţării teroriste. 

 

Manifestarea acestor factori de schimbare, care trasează liniile de forţă ale evoluţiilor în domeniul managementului situaţiilor de 

urgenţă, solicită instituția să consolideze şi să dezvolte prioritar următoarele elemente: 

• capabilităţi esenţiale de prevenire, protecţie, limitare/reducere impact, răspuns şi refacere pentru a face faţă unor noi provocări; 

• calitatea resurselor umane; 

• proceduri, standarde, reglementări şi instrumente inovative de optimizare a resurselor şi anticipare a situaţiilor de urgenţă pentru a 

asigura managementul unor situaţii complexe sau fără precedent; 

• un parteneriat dinamic cu societatea pentru a răspunde noilor cerinţe şi pentru a integra noi competenţe şi capabilităţi; 

• capacitatea de comandă şi control; 

• capacitatea de a promova noile tehnologii în prevenire, pregătire şi răspuns. 

 

Priorităţile instituţiei includ activităţi specifice pentru realizarea capacităţii operaţionale şi de răspuns necesare 

managementului situaţiilor de urgenţă, reducerii impactului factorilor de risc, concomitent cu creşterea gradului de dotare 

pentru oferirea unui răspuns credibil în procesul de restabilire a stării de normalitate după dezastre. 



 
VĂ MULȚUMIM! 






