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”Mihai Grigore Sturdza” AL JUDEȚULUI IAȘI 

- ANUL 2017 - 

 

 

 

I. INTRODUCERE. 

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 2017, 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 și responsabilităților legale din competență, 

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. 
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II. OBIECTIVE INSTITUȚIONALE. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului 

Iaşi, ca structură cu rol integrator în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, 

a avut ca obiective specifice următoarele: 

1. monitorizarea şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă, 

evenimentelor şi acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul zonei de 

competenţă, activități ce au presupus următoarele: 

 organizarea şi pregătirea structurilor operative şi activităţilor aferente 

managementului situaţiilor de urgenţă; 

 conducerea, coordonarea şi evaluarea misiunilor, intervenţiilor și acțiunilor 

de răspuns; 

 asigurarea unei intervenţii oportune, încadrată în timpii de răspuns 

planificaţi; 

 limitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi pagube materiale şi participarea la 

înlăturarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă produse; 

 cooperarea cu toate structurile implicate în monitorizarea și gestionarea 

tipurilor de risc în vederea coordonării unitare a acțiunilor operative de 

răspuns; 

 gestionarea eficientă a platformelor informatice specifice monitorizării 

situaţiilor de urgenţă şi raportării evenimentelor / acţiunilor din domeniul 

de competenţă; 

 actualizarea documentelor operative de pregătire, organizare, conducere, 

desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de 

intervenţie; 

2. organizarea și coordonarea activităților de pregătire, pe toate palierele 

și domeniile de acțiune, având în vedere: 

 pregătirea personalului structurilor din subordinea inspectoratului, 

voluntarilor şi al serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă; 

 elaborarea documentelor de organizare şi planificare a cursurilor în 

domeniul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului cu 

funcţii de conducere din cadrul administraţiei publice locale, instituţiilor 

publice şi operatorilor economici, precum şi a personalului de specialitate; 

 implementarea cadrului procedural necesar organizării, planificării şi 

desfăşurării activităţilor de pregătire a salariaţilor, preşcolarilor, elevilor şi 

studenţilor; 

3.  pregătirea în domeniul acordării primului ajutor calificat a personalului 

propriu, a voluntarilor precum și extinderea competențelor paramedicilor, pentru 

personalul din inspectoratele județene arondate Centrului de formare; 
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4. organizarea măsurilor şi acţiunilor de prevenire în scopul protejării 

vieţii, proprietăţii şi mediului împotriva incendiilor, dezastrelor naturale şi 

tehnologice. Planificarea, organizarea, pregătirea, desfăşurarea şi evaluarea 

activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă având în vedere: 

 continuarea acţiunii de inventariere a construcţiilor puse în funcţiune fără 

autorizaţie de securitate la incendiu / protecţie civilă în vederea intrării 

acestora în legalitate; 

 executarea de controale inopinate, premergător şi pe durata activităţilor cu 

public numeros la cluburi, baruri, discoteci, precum şi toate celelalte 

obiective la care se înregistrează mari afluenţe de persoane care 

funcţionează în clădiri/ansambluri de clădiri încadrate în categoria 

monumentelor istorice. 

 întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru autorizarea clădirilor 

aparţinând unităţilor şcolare (Acordarea de asistență tehnică de specialitate 

reprezentantilor ISJ, primarilor, directorilor unităților de învățământ, 

personalului din structura de urbanism, proiectanti si arhitecti). 

 prevenirea incendiilor la locuințe, anexe și proprietăți individuale, precum 

și a celor de vegetație uscată; 

 soluționarea petițiilor cetațenilor. 

 asigurarea unui management adecvat al prevenirii situaţiilor de urgenţă la 

nivel local, prin desfăşurarea unor acţiuni proactive în cadrul comunităţilor 

locale, cu implicarea tuturor autorităţilor publice şi a cetăţenilor; 

5. 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, precum și 

planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii şi acţiunilor specifice 

domeniului prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor; 

6. managementul Sistemului Integrat de Comunicaţii şi Informatică al 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” 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; 

7. asigurarea integrităţii patrimoniului unităţii, a stării de operativitate a 

mijloacelor de intervenţie, a asigurării tehnice și materiale, executarea în regie proprie, a 

lucrărilor de reparaţii curente la construcţii şi instalaţii identificate în urma controlului 

anual privind starea construcţiilor şi instalaţiilor aferente, 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; 

8. organizarea și conducerea activității de contabilitate în vederea exercitării 

controlului financiar preventiv propriu pentru asigurarea legalității plății drepturilor 



Page 4 of 49 
 

bănești, plăților efectuate pentru achiziții publice de bunuri, precum și organizarea și 

executarea inventarierii anuale a patrimoniului; 

9. 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; 

10. 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. 

11. organizarea cadrului juridic și realizarea masurilor necesare pentru apărarea 

drepturilor  şi intereselor  legitime ale unităţii în raporturile cu alte autorităţi publice, 

instituţii, persoane fizice sau juridice, prin:  

 avizarea  pentru legalitate a ordinelor emise privind  numirea şi eliberarea 

din funcţie a personalului; 

 avizarea pentru legalitate şi ţinerea evidenţei contractelor comerciale, 

convenţiilor şi protocoalelor propuse spre încheiere între unitate şi terţi; 

 reprezentarea intereselor inspectoratului în faţa instanţelor de judecată, 

formularea acţiunilor, întâmpinărilor, răspunsurilor la interogatorii, 

exercitarea de căi de atac, propunerea  renunţării la acţiuni şi căi de atac. 

12. stabilirea şi dezvoltarea unei comunicări permanente cu cetăţenii, prin 

intermediul mass – media sau în mod direct, în scopul cunoaşterii activităţii I.S.U Iaşi şi 

creşterii nivelului de încredere faţă de instituţie, asigurarea unei informări prompte şi 

obiective a publicului cu privire la realităţile organizaţionale, demersurile instituţionale 

şi direcţiile de acţiune stabilite.  

 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

1. EFICIENTIZARE STRUCTURALĂ. 

Compartimentele funcționale ale inspectoratului au încadrarea prevăzută în actele 

normative care reglementează activitatea de planificare structurală asigurând astfel 

îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor stabilite în regulamentul de organizare și 

funcționare.  

Transfomarea subunității de la Tîrgu Frumos din stație în secție de pompieri, prin 

suplimentarea numărului de indicatori, a condus la asigurarea necesarului de cadre 

pentru funcționarea Punctului de lucru Hârlău cu personal din cadrul acestei subunități. 

Prin suplimentarea numărului de posturi din structurile de intervenţie, precum și 

prin deblocarea posturilor vacante cu posibilitatea de încadrare directă, au rezultat o 

serie de avantaje în cadrul subunităţilor de intervenţie astfel: 

 o mai bună mobilitate a personalului în ceea ce priveşte încadrarea 

autospecialelor cu efective de intervenţie (servanţi şi conducători auto), pe turele de 

serviciu; 
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 repartizarea judicioasă şi echilibrată a muncii, prin rotirea periodică a 

personalului, în vederea desfăşurării de activităţi pe cele trei segmente principale de 

activitate: stingerea incendiilor, descarcerare şi prim ajutor calificat; 

 sporirea gradului de pregătire profesională a personalului prin desfăşurarea de 

activităţi practice şi antrenarea în cele trei domenii principale de acţiune. 

 

2. RESURSE UMANE. 

   Activitatea de management resurse umane s-a desfăşurat în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare şi cu cerinţele impuse pentru realizarea la termen a 

tuturor obiectivelor privind gestiunea resurselor umane, dinamica de personal, 

recrutarea candidaţilor pentru instituţiile militare de învăţământ, emiterea ordinelor de 

personal, starea şi practica disciplinară şi alte activităţi specifice serviciului. 

Încadrarea posturilor din statul de organizare la 31.12.2017 a avut o creștere cu 

patru procente față de finele anului 2016, procentele de ocupare a posturilor fiind 

următoarele: 

Categoria de personal Procent de încadrare 

Ofiţeri  77% 

Maiştri militari 77% 

Subofiţeri 91% 

Funcţionari publici 0% 

Personal contractual 67% 

T O T A L 89% 

 

În anul 2017, s-au desfășurat două sesiuni de recrutare pentru instituţiile 

militare de învăţământ, respectiv:  

a) Sesiunea iulie-august 2017 

Instituţia de învăţământ Candidaţi recrutaţi Candidaţi admişi 

Facultatea de Pompieri 1 0 

Şcoala de subofiţeri de pompieri şi 

protecţie civilă - Boldeşti 
3 1 

       b) Sesiunea decembrie 2017 - cu recrutare numai pentru Şcoala de subofiţeri de 

pompieri şi protecţie civilă – Boldeşti a unui număr de 11 candidați. 

         În cursul anului 2017, la nivelul inspectoratului nostru au fost organizate 8 

concursuri pentru ocuparea posturilor de conducere vacante, 5 concursuri pentru 

ocuparea posturilor de execuție vacante cu trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor 

militari și subofițerilor și s-a demarat procedura de concurs pentru ocuparea a 5 

posturi de execuție prin încadrare directă. 
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Situaţia stării şi practicii disciplinare. 

RECOMPENSE 

Recompense 2016 2017 Comparativ 

Mulţumiri 20 2 

 

Scădere cu 

29% 

Citare prin OZU 15 15 

Felicitări 29 18 

Înaintări în grad înainte de expirarea stagiului 15 18 

Acordarea de distincții onorifice - 3 

TOTAL 79 56 

 

SANCŢIUNI 

Sancţiuni 2016 2017 Comparativ 

Avertismente 9 3 
Scădere cu 

50% 
Mustrări scrise 1 2 

TOTAL 10 5 

 

 2.1. Pregătirea continuă a personalului inspectoratului. 

Rezultatele evaluării la pregătirea de specialitate obţinute de personalul de la 

comandamentul unităţii în anul 2017, în comparație cu anul 2016 sunt reprezentate în 

graficul următor: 

 

2.2.Prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor. 

 Organizarea activităţii pe linia prevenirii riscurilor profesionale şi protecţiei 

lucrătorilor a urmărit cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare în acest domeniu 

pentru prevenirea accidentelor pe timpul desfăşurării misiunilor. 

 În anul 2017, la nivelul subunităţilor au fost efectuate un număr de 9 controale 

tematice pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, urmărindu-se depistarea şi 
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înlăturarea stărilor de pericol constatate, precum şi luarea unor măsuri de prevenire 

ale acestora. 

Cu toate că instruirea personalului s-a efectuat în mod corespunzător, în anul 

2017, unitatea noastră s-a înregistrat cu un număr de 4 accidente de muncă. 

 Reprezentarea grafică a evenimentelor înregistrate în anul 2017 comparativ cu 

anul 2016: 

 

 

2.3. Activitatea de asistenţă psihologică. 

 Asistenţa psihologică s-a acordat unui număr de 552 cadre de la ISU Iaşi, prin 

asigurarea suportului psihologic, monitorizarea problemelor de natură psihologică a 

personalului, aplicarea de teste specifice şi interviuri psihologice individuale la 

solicitarea psihologului sau la solicitarea cadrelor, la apariţia unor comportamente 

dezadaptative la locul de muncă sau în funcţie de nevoi. 

 Au fost organizate şi desfăşurate activităţi de pregătire psihologică a cadrelor 

ISU Iaşi prin susţinerea temelor de pregătire psihologică la sesiunile de formare 

profesională  sau in situaţiile în care a fost necesară intervenţia psihologică şi suportul 

psihologic al misiunilor. 

 De asemenea, s-a efectuat evaluarea psihologică periodică a unui numar de 395 

cadre din judeţul arondat -  ISU Botoşani. 

 S-a efectuat testarea psihologică a conducătorilor auto din cadrul ISU Iaşi 

împreună cu Centrul de Psihosociologie al MAI. 

 Ofiţerul psiholog a participat la testările psihologice efectuate de către Centrul 

de Psihosociologie la nivel de judeţ, cu ocazia desfăşurării concursurilor de admitere 

în instituţiile militare de învăţământ ale M.A.I si a concursurilor de ocupare a 

posturilor vacante in institutiile M.A.I. 
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3. RESURSE FINANCIARE. 

 În anul 2017 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: 

Cap. 61.05.00 – „Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor”:  32.181,17 mii lei 

 Titlul I – Cheltuieli de personal:                30.283,10 mii lei 

 Titlul II – Bunuri şi servicii:                                    1.727,50 mii lei  

Titlul XI – Despagubiri civile         0,04 mii lei 

 Titlul XIII – Investiţii:                       170,53 mii lei 

Cap. 68.06.00 – „Asistenţă socială pentru familie şi copii”:               205,10 mii lei 

 Titlul VI – Transferuri curente (CAS):                                  3,14 mii  lei 

 Titlul IX – Asistenţă socială (indemnizaţii şi stimulente):         201,96 mii lei 

 

 
 

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 2.991,60 mii lei, iar la Titlul II ,,bunuri şi servicii” a 

fost mai mic cu 587,60 mii lei . 

De asemenea, a fost alocată suma de 170,53 mii lei la Investiţii, din care s-au 

achitat Servicii de proiectare pentru “Poligon pentru pregătirea de specialitate a 

personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi Republica Moldova”, 

şi s-au achiziţionat o Barcă pneumatică pentru 4 persoane şi Echipament de 

intervenţie tip Hooligan. 

 La finele fiecărui 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. 

90% 

10% 
BUGET 2017 

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii
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    Printre activităţile compartimentului financiar se înscrie organizarea şi 

exercitarea controlului intern sub toate formele sale – ierarhic și financiar preventiv. 

Astfel, s-au verificat documente justificative de cheltuieli şi s-a acordat viza de 

control financiar preventiv propriu de persoanele împuternicite prin acordul Direcţiei 

Financiar Contabile prin folosirea sigiliului nr. 1. S-au întocmit registrele de control 

ierarhic şi registrul documentelor supuse vizei de control financiar propriu precum şi  

registrul de riscuri, actualizat şi revizuit, folosite ca instrument de diminuare a 

pagubelor şi riscurilor în realizarea obiectivelor. 

Având în vedere datele de mai sus, în îndeplinirea obiectivelor propuse de 

compartimentul financiar s-a ţinut cont de principiile de măsurare a performanţei 

rezultatelor: 

 economicitate, adică minimizarea costului resurselor alocate pentru 

atingerea rezultatelor estimate, cu menţinerea calităţii; 

 eficacitate, adică gradul de îndeplinire a obiectivelor programate şi 

rezultatele efective ale acestuia; 

 eficienţă, adică maximizarea rezultatelor în relaţie cu resursele utilizate. 

 

 

4. RESURSE LOGISTICE. 

4.1.Managementul resurselor logistice. 

În anul 2017, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, instituţia 

noastră a fost înzestrată cu următoarele mijloace de intervenţie: 

- 2 autocamioane cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig; 

- 1 container suport logistic Multirisc; 

- 1 ambarcaţiune pneumatică fără motor pentru 4 persoane; 

- 128 aparate izolante cu sisteme de alarmare în caz de lipsa mișcării; 

- 45 măști faciale ARIAC PLUS; 

- 10 aparate izolante cu autonomie mărită 

- 1 complet echipament intervenție tip Hooligan; 

- 1 linie tehnică de întreținere echipamente individuale de protecție. 

La nivelul anului 2017, dotarea cu tehnică de intervenţie a inspectoratului este 

următoarea: 

Total mijloace de intervenţie – 107 mijloace tehnice, din care: 

- 18 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; 

- 2 mijloace pentru intervenţie la descarcerare; 

- 2 mijloace pentru salvări de la înălţime; 

- 5 autofreze de zăpadă multifuncţionale; 
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- 2 autocamioane cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig; 

- 1 autospecială de intervenţie la accidente colective şi calamităţi; 

- 1 mijloc pentru intervenţii pirotehnice; 

- 1 autospeciala cu echipament specific pentru transport scafandri; 

- 2 autospeciale pentru intervenţii CBRN; 

- 1 autospecială transport câini; 

- 3 vehicule cu şenile/roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere; 

- 2 mijloace pentru asigurarea comunicaţiilor; 

- 1 autovehicul pentru activităţi de prevenire; 

- 5 autocamioane pentru transportul materialelor la intervenţie; 

- 1 autocisternă pentru transport apă; 

- 3 microbuze; 

- 2 mijloace pentru aprovizionare;   

- 7 mijloace pentru căutare şi salvare persoane în mediul acvatic;  

- 6 motopompe remorcabile; 

- 8 motopompe transportabile; 

- 1 snow-mobil utilitar cu remorcă de transport; 

- 1 pernă pneumatică cu remorcă de transport. 
Din totalul mijloacelor de mai sus, 30,84% au durata normată de utilizare 

îndeplinită (33 mijloace). O autospecială de intervenţie pentru stingerea incendiilor 

deservește în medie un număr de aproximativ 55.000 de locuitori. 

În anul 2017 a fosgt înlocuit tabloul electric general la sediul Inspectoratului și 

s-au efectuat lucrări de înlocuirea parțială a ferestrelor cu tâmplărie din termopan la 

clădirea administrativă a Detașamentului 2 de Pompieri Iași. 

De asemenea, a fost finalizată procedura de atribuire a contractului de lucrări 

pentru amenajarea de birouri prin mansardarea sediului inspectoratului, urmând ca în 

termen de 9 luni să fie executată și recepționată lucrarea. 

4.2.Managementul achizițiilor publice. 

Pe linia achiziților publice, în anul 2017, la Titlul II -“Bunuri și servicii” au fost 

efectuate un număr de 812  plaţi către furnizori în valoare de totală de 1.667,5 mii lei 

după cum urmează: 

 achiziţiile de motorina, energie electrică şi gaze naturale în valoare totală de 

752 mii lei au fost atribuite prin proceduri de negociere fără publicarea unui anunț de 

participare organizate prin Bursa Română de Mărfuri; 

 începând cu semestrul II al anului 2017, achizițiile de motorină, energie 

electrică şi gaze naturale au fost preluate la nivel centralizat, fiind organizate 

proceduri de achiziție la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; 

 652 de achiziţii publice directe în valoare totală de 890 mii lei au fost realizate 

direct de la operatori economici. 
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La titlul XIII -“Active fixe”, au fost realizate achiziții în valoare totală de 170,02  

mii lei astfel: 

 Compartimentul tehnic - 12,52 mii lei pentru achiziția de Echipament de 

intervenție combinat tip Hooligan și Barcă pneumatică a 4 persoane cu rame; 

 Compartimentul administrativ – 157,50 mii lei pentru achiziția de servicii de 

proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Poligon pentru 

pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din 

România şi Republica Moldova”, în vederea aprobării unui proiect în cadrul 

Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020. 

În luna decembrie a anului 2017 a fost atribuit prin procedură simplificată  

contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de “Amenajare birouri in pod 

existent” la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore Sturza” 

al Județului Iasi, contract  în valoare de 682.966,10 lei care se va derula pe parcursul 

anului 2018. 

În urma achiziţiilor desfăşurate în anul 2017, a fost realizat indicele de 

corectitudine al desfăşurării procedurilor de achiziţie publică – foarte bine – nici o 

contestaţie. 

 

 

 Fondurile alocate la Titlul II – “Bunuri și servicii”– au fost utilizate în anul 

2017, după cum urmează: 

 Serviciul logistic - compartimentul tehnic - 1.063,5 mii lei (64%); 

 Serviciul logistic - compartimentele administrarea patrimoniului și 

intendență – 499,5 mii lei (30%); 

 Serviciul comunicaţii şi tehnologia informației, compartimentul protecţia 

muncii și secretariat – 104,5 mii lei (6%). 

Pentru desfăşurarea activităţilor specifice, cheltuielile Serviciului logistic - 

compartimentul tehnic au fost direcţionate către: 

 carburanţi şi lubrifianţi 502 mii lei (48 %); 

 piese auto –136,7 mii lei (13%); 

 revizii, vulcanizari şi inspecţii tehnice  pentru autovehicule, echipament 

CBRN și butelii aer comprimat– 142,5 mii lei (13 %); 

64% 

30% 
6% 

Ponderea cheltuielilor pe compartimente 

Tehnic

Administrativ

CTI + Prot. muncii
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 reparaţii autovehicule și utilaje  – 165,9 mii lei (16%); 

 asigurări RCA – 89 mii lei ( 8%); 

 obiecte de inventar – 13 mii lei (1% ); 

 piese si materiale CBRN – 14,4 (1%). 

 

 

 Pentru desfăşurarea activităţilor specifice Serviciului logistic - compartimentul 

administrarea patrimoniului și intendență, cheltuielile au fost direcţionate către 

achiziţionarea următoarelor bunuri şi servicii: 

 Utilităţi – 374 mii lei ( 75 %); 

 Materiale construcţii şi lucrări reparație – 34,5 mii lei (7 %); 

 Cupe și premii pentru concursuri profesionale – 62,4 (12%); 

 Tipizate, mape dosar personal şi furnituri de birou – 9,5 mii lei (2 %); 

 Revizii la centralele termice și piese – 7 mii lei (1 %); 

 Lenjerie, hrana câine, anunt publicitar, taxe cadastru – 3,3 mii lei (1 %); 

 Materiale de curățenie, servicii deratizare și de spălătorie – 5,8 mii lei (1 %); 

 Obiecte inventar, produse protecția muncii – 3 mii lei (1 %). 

 

47% 

13% 

13% 

16% 
8% 3% 
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Piese auto

Revizii și I.T.P. 
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5. RESURSE  IT ȘI COMUNICAȚII 

Inspectoratul dispune de 100 de stații de lucru, iar insfrastructura de date a fost 

îmbunătățită pe parcursul anului 2017 prin configurarea a 3 noi servere repartizate de 

către IGSU. În prezent serverele asigură gestionarea fluxurilor de date din rețelele 

inspectoratului. 

La nivelul subunităților sunt asigurate accesele la rețelele de calculatoare care 

prelucrează documente clasificate, SMISU precum și la rețeaua pe care se prelucrează 

documente cu caracter nesecret. La secțiile  de pompieri Pașcani și Târgu Frumos sunt 

asigurate stații de lucru 112. 

Pentru asigurarea comunicațiilor radio, inspectoratul are în dotare pentru rețeaua 

radio TETRA de un număr de 390 de stații, dintre care 10 fixe, 86 mobile și 294 

portabile. Reţeaua radio TETRA a asigurat suportul principal în realizarea 

comunicaţiilor radiotelefon datorită acoperiri ridicate şi facilităţilor de protecţie a 

comunicărilor. 

Inspectoratul are în dotare 4 telefoane pentru asigurarea comunicațiilor prin satelit 

în situațiile când rețelele uzuale nu sunt disponibile. 

Punctul de comandă mobil (PCMb), asigurară comunicaţiile în situații operative, 

în principal utilizând reţeaua Wimax în banda C, respectiv satelit VSAT, iar din punct 

de vedere al conexiunilor de date este conectat în RCVD asigurând trafic de date în 

reţelele MAI, SMISU şi SMEC. 

În anul 2017, a fost configurat și instalat noul sistem de videoconferință al 

inspectoratului cu ajutorul căruia sunt realizate la nivelul I.G.S.U. videoconferințe. 
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7% 

2% 
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1% 

1% 
1% 

1% 
  

Utilități Mat. construcții 

Furnituri si tipizate Cupe si premii concursuri

Revizie centrale și piese Materiale curatenie, servicii deratizare și spălătorie 

Lenjerie, hrana caine, anunț publicitar, taxe cadastru Obiecte iventar, produse SSM

COMPARTIMENT 

ADMINISTRATIV 



Page 14 of 49 
 

 

 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ 

     A.ÎN DOMENIUL OPERAȚIONAL. 

 

1. ACTIVITATEA CENTRULUI OPERAŢIONAL JUDEŢEAN 

1.1. ACTIVITĂȚI OPERATIVE de conducere, coordonare, desfășuare, 

evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă. 

 

În anul 2017, 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 13.122  situaţii de urgenţă. 

 

 

 
 

 

 Faţă de anul 2016, în anul 2017 numărul situaţiilor de urgenţă a scăzut cu 9%, 

de la 14.434  situaţii de urgenţă în anul 2016, la 13.122  situaţii de urgenţă în anul 

2017, iar pe timpul intervenţiilor  au fost salvate/asistate  10.289 persoane (43 la 

incendii şi 10.246 S.M.U.R.D.). Media zilnică a intervențiilor a fost 35,95.  
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1.1.1. Analiza comparativă a intervenţiilor desfăşurate în anul 2017 faţă de 2016. 

Tipul intervenţiei 2016 2017 % 

Intervenţii în situaţii de urgenţă 
Incendii 612 611 - 0,2% 

Incendii vegetație și altele 391 255 - 35% 

Intervenţii pirotehnice 277 244 - 12% 

Intervenţii SMURD (Intervenţii 

medicale, Descarcerare, Asistenţă 

persoane) 
11.307 10.010 - 11% 

Salvări animale 64 90 + 41% 

Inundaţii şi fenomene meteo 

periculoase 
60 87 + 45% 

Alte intervenţii 1.723 1825 +6% 

TOTAL 14.434 13.122 -9% 

Alte situaţii  

Alte situaţii (alarmă falsă, întors din 

drum, deplasare fără intervenţie) 
896 937 +5% 

Repartiția intervențiilor pe subunități în anul 2017: 

Subunitate/Structura Total intervenții 

 Detaşamentul 1 de Pompieri Iaşi: 5047 

 Detaşamentul 2 de Pompieri Iaşi: 3434 

 Secţia de Pompieri Paşcani: 1671 

 Secția de Pompieri Tg. Frumos: 2457 

 SVSU 23 

 SPSU 1 

 EPA Podu Iloaiei 472 

 Alte structuri 17 

a)Intervenţiile pentru stingerea incendiilor produse în zona de competenţă a 

inspectoratului au fost executate după cum urmează: 

 de către subunităţi singure sau în 

cooperare cu S.V.S.U. / S.P.S.U: 

866, dintre care: 

 Detaşamentul 1 de Pompieri Iaşi: 291 (171+120 în cooperare) 

 Detaşamentul 2 de Pompieri Iaşi: 287 (165+122 în cooperare) 

 Secţia de Pompieri Paşcani: 109 (52+57 în cooperare) 

 Secţia de Pompieri Tg. Frumos: 145 (57+88 în cooperare) 

 de către I.SU.J. limitrofe: 9  

 de către S.V.S.U.: 16  

 de către S.P.S.U.: 1  

 de către personal de la locul de muncă: 3  

 de către populaţie: 4  

 alte situaţii: 1  
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Din totalul incendiilor produse în anul 2017 în zona de competenţă a 

inspectoratului nostru, un procent de 77% (471 incendii) au fost produse la 

gospodăriile cetăţenilor, din care: 

 locuinţe: 282 

 case individuale: 239; 

 apartamente în blocuri de locuit: 41; 

 depozite de furaje: 84; 

 anexe gospodăreşti: 107. 

 

În ceea ce priveşte numărul victimelor înregistrate în urma producerii 

incendiilor, în anul 2017 au fost înregistrate 33  victime, din care 16 decedaţi şi 17 

răniţi, cu 30% mai puţine decât în anul 2016 (47 de victime, din care 24 decedați și 

23 răniți). 

Timpul mediu de răspuns la intervenţiile pentru stingere a crescut cu 18’’, de la 

14’50’’ în 2016, la 15’08’’ în 2017 (timpul mediu de răspuns pentru mediul urban a 

crescut de la 5’36’’ în anul 2016, la 5’51’’ în anul 2017 şi timpul mediu de răspuns 

pentru mediul rural a scăzut de la 21’31’’ în 2016, la  21’16’’ în 2017). 

 

b)Intervenţiile SMURD pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a 

primului ajutor calificat în zona de competenţă a inspectoratului au fost executate 

după cum urmează: 

Subunitate Total intervenții 

 Detaşamentul 1 de Pompieri Iaşi: 3892 

 Detaşamentul 2 de Pompieri Iaşi: 2377 

 Secţia de Pompieri Paşcani: 1206 

 Secția de Pompieri Tg. Frumos: 2063 

 EPA Podu Iloaiei 472 

Timpul mediu de răspuns la intervenţiile SMURD a scăzut cu 15’’, de la 

13’47’’ în 2016, la 13’32’’ în 2017 (timpul mediu de răspuns pentru mediul urban a 

crescut de la 5’36’’ în anul 2016, la 5’56’’ în anul 2017 şi timpul mediu de răspuns 

pentru mediul rural a scăzut de la 21’31’’ în 2016, la  19’54’’ în 2017). 

 

În anul 2017 a fost activat / declanșat Planul roșu de intervenție pentru 

gestionarea unui număr de două evenimente în care au fost înregistrate victime 

multiple sau a existat posibilitatea înregistrării de victime multiple, astfel: 

 în data de 13.07.2017, ora 22.36 dispeceratul ISUJ Iaşi a fost anunţat prin 

SNUAU 112 despre un posibil accident aviatic, pe direcţia Cozia-Costuleni-Comarna. 

Începând cu ora 22.38 inspectorul şef a dispus activarea Planului roșu de 

intervenţie la nivelul judeţului Iaşi. La locul evenimentului s-au deplasat 7 

autospeciale, 7 ambulanţe SMURD cu 52 cadre militare, precum şi echipaje şi 

personal din cadrul UPU Sf. Spiridon, IPJ, ITPF, IJJ şi SAJ Iaşi. În urma executării 

recunoaşterii la faţa locului nu s-a confirmat incidentul.  
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 în data de 16.11.2017, ora 16.55  ISUJ Iaşi a fost solicitat prin SNUAU – 112 

să intervină pe DN 28, pe raza loc. Răducăneni în urma unui accident de circulație 

produs între un autotren înmatriculat în Republica Moldova și un microbuz. Apelantul 

a precizat faptul că în urma impactului au rezultat mai multe persoane rănite şi 

avarierea autovehiculelor implicate în accident. Ca urmare a fost aplicată procedura 

de declanșarea Planului roșu de intervenţie la nivelul judeţului Iaşi. De asemenea, 

a fost alertată grupa operativă a inspectoratului pentru sprijinirea comandantului 

acţiunii. La locul evenimentului s-au deplasat 2 ASAS, 1 DESC, 2 ATPVM, 1 EPA, 

și grupa operative, precum și 3 ambulanţe din cadrul SAJ Iaşi şi echipaje de poliţie și 

jandarmi. În urma accidentului nu au rezultat persoane încarcerate. După acordarea 

primului ajutor calificat / ajutorului medical de urgenţă, un nr. de 11 persoane au fost 

transportate de către ambulanţele prezente la locul evenimentului la unităţile 

spitaliceşti din mun. Iaşi.  

De asemenea, Planul roșu de intervenție a fost activat / declanșat cu ocazia 

organizării și desfășurării unui număr de două exerciții interne de nivel județean 

(exercițiul de cooperare desfăşurat la Tunelul C.F. Cristești și exercițiul desfășurat în 

municipiul Iași care a vizat intervenția la cutremur). 

  

1.1.2. Intervenţii semnificative, de amploare sau cu grad de dificultate mărit 

desfăşurate în situaţii de urgenţă produse în zona de competenţă. 

În ceea ce priveşte evenimentele produse în anul 2017, nu au fost înregistrate 

situaţii de urgenţă de mare amploare care să impună aplicarea măsurilor de creştere a 

capacităţii operaţionale. Dintre evenimentele cu un grad semnificativ de intensitate 

complexitate sau impact mediatic, pot fi menţionate următoarele: 

 în perioada 07.01-10.01.2017 în urma manifestării fenomenelor meteo 

periculoase ISUJ Iaşi a executat misiuni specifice pentru salvarea a 10 persoane 

blocate în autoturisme rămase înzăpezite, pentru acordarea asistenţei medicale de 

urgenţă/primului ajutor calificat unui număr de 24 pacienţi aflaţi în zone greu 

accesibile, precum şi transportul a 4 gravide la maternitatea ”Cuza-Vodă”; 

 în perioada 23.02-28.02.2017 în urma scurgerilor de ulei de pe platforma 

SC Fortus SA Iaşi au fost executate o serie de misiuni pentru limitarea şi înlăturarea 

efectelor poluării accidentale a cursurilor de apă Valea Adâncă, Nicolina, Bahlui, Jijia 

şi Prut. Echipajele ISU au intervenit alături de reprezentanţi ai SGA Iaşi, APM Iaşi, 

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Iaşi, Instituţia Prefectului 

Judeţului Iaşi, IPJ Iaşi, DSP Iaşi; 

 în data de 21.04.2017, în urma manifestării fenomenelor meteo periculoase 

(intensificări ale vântului, precipitaţii abundente sub formă de ninsoare), forțe şi 

mijloace ale inspectoratului au fost intervinit în zone greu accesibile la 7 cazuri 

medicale din 6 localităţi. La 2 pacienţi, intervenţia nu a fost posibilă pe cale terestră 

fiind solicitat echipajul de salvare aeriană SMURD.   

 în data de 06.07.2017 inspectoratul nostru a fost solicitat să intervină în 

mun. Iaşi, la SC Remat Invest SRL deoarece a fost identificat un element metalic ce 
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emitea radiaţii. La locul evenimentului s-a deplasat echipa CBRN. A fost contactat 

reprezentantul CNCAN cu care s-a comunicat pe toată perioada intervenţiei. La locul 

evenimentului au mai fost prezenţi inspectorul de specialitate CNCAN Iaşi, echipa 

LIR/DSP Iaşi, reprezentanţi IPJ. În urma cercetării de specialitate și măsurătorilor 

efectuate s-a identificat un obiect metalic dintr-un bloc GDP5 al unei instalaţii de 

gamagrafie, precum şi prezenţa izotopului U238. Au fost luate măsuri de protecţie 

prin izolarea zonei şi punerea în siguranță a sursei. 

 în data de 19.08.2017 inspectoratul nostru a fost solicitat prin intermediul 

SNUAU 112 să intervină pe raza localităţii Vâlcica, comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi în 

urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni. La locul intervenţiei s-au deplasat 4 

mijloace de intervenție, 2 Ambulanţe/SAJ şi 1 ESA. La ordinul inspectorului şef s-a 

activat grupa operativă a inspectoratului. În urma evenimentului pilotul a decedat iar 

pasagerul a fost preluat de echipajul TIM. 

 pe parcursul anului 2017 inspectoratul nostru, în colaborare cu IPJ, IJJ, SAJ 

Iași, a gestionat cu succes 3 tentative de suicid, 2 din mun. Iaşi (Hotel Unirea, Univ. 

Al.I.Cuza-corp B) şi 1 tentativă din com. Ciurea (stâlp de electricitate).  

 

1.1.3.  Planificarea, organizarea şi desfăşurarea misiunilor 

      Au fost planificate, organizate, coordonate şi executate: 

 24 misiuni de asigurare a măsurilor specifice pe timpul desfăşurării unor 

manifestări sportive; 

 60 misiuni de asigurare a măsurilor specifice ocazia desfăşurării unor 

manifestări cu public numeros sau cu grad ridicat de risc; 

Dintre acestea, cele mai relevante misiuni au fost organizate cu ocazia 

Sărbătorilor Iașului și Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, Concertul After Hills, 

precum și cele din preajma sărbătorilor de iarnă din localitatea Ruginoasa și mun. Iași. 

 

 

1.2. ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE şi organizare a acţiunilor de intervenţie la 

nivelul unității și subunităților.  

1.2.1. Pregătirea acţiunilor de intervenţie 

     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 și pregătire a intervenţiei prevăzute în ordinul inspectorului general nr. 

1146/I.G./2008. 

  În acest sens, la nivelul inspectoratului prin structurile de specialitate, au fost 

elaborate şi/sau actualizate o serie de documente operative, astfel: 

  27 de planuri operative de intervenţie; 

  62  fișe operative pentru localităţi; 

  103  fişe de recunoaştere la operatorii economici şi instituţii publice; 
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  141 activităţi/recunoaşteri pentru verificarea concordanţei între datele 

înscrise în planurile de intervenţie ale operatorilor economici şi realitatea 

din teren; 

  518 fișe de obiectiv întocmite în urma executății misiunilor de recunoaștere 

și educare preventivă în domeniul situațiilor de urgență 

 

Pentru pregătirea acţiunilor de intervenţie şi testarea Concepţiei specifice de 

acţiune în situaţii de urgenţă, Centrul operaţional a planificat, organizat şi desfăşurat 

5 exerciţii judeţene de cooperare, 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 73 

exerciţii cu forţe în teren, care au vizat organizarea şi desfăşurarea intervenţiei la 

obiective aflate în raioanele de intervenţie ale acestora. 

În vederea actualizării bazei de date cu operatorii economici din judeţul Iaşi, 

personalul operativ din cadrul inspectoratului a executat în cursul lunii aprilie 

recunoaşteri în teren, în vederea identificării obiectivelor din zona de competenţă. 

În perioada iunie-august ISUJ Iaşi a executat recunoaşteri în teren la un număr 

de 242 poduri de cale ferată de pe raza judeţului Iaşi, împreună reprezentanţii CF, în 

vederea elaborării ,,Concepţiei de acţiune pentru intervenţia la podurile de cale 

ferată din zona de competenţă, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă”.   
În conformitate cu H.G.R. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a elaborat Concepţia naţională de 

răspuns post seism. Prin urmare, la nivelul judeţului Iaşi a fost elaborat Planul de 

acţiune pentru tipul de risc ,,cutremure de pământ”, document ce a fost aprobat în 

şedinţă extraordinară a C.J.S.U. Iași. La nivelul inspectoratului au fost elaborate o 

serie de documente subsecvente, precum Procedura de activare a CJCCI, Procedura 

de operaționalizare a bazei de operații și Procedura de constituire a modului 

specializat de intervenție. 

De asemenea, în perioada 26-27.10.2017, la sediul Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă al judeţului Iaşi, s-a desfăşurat prima etapă a exerciţiului național ”SEISM 

2017”, exerciţiul de conducere, fără acţiunea forţelor în teren (EXCON), unde a fost 

verificat fluxul informational-decizional şi au fost antrenate structurile de conducere 

şi coordonare cu responsabilităţi în managementul consecinţelor acestui tip de risc, în 

acest sens fiind operaționalizat CJCCI Iași la Faza IV Activare Totală. 

 Începând cu luna august, în prima zi de miercuri a fiecărei luni, I.S.U.J. Iaşi a 

desfăşurat antrenamente/exerciţii de alarmare publică pentru antrenarea autorităţilor 

administraţiei publice locale şi pregătirea populaţiei privind cunoaşterea semnificaţiei 

semnalelor de alarmare și modul de comportare în caz de dezastre. În cadrul 

exerciţiilor, în anul 2017, reprezentanţii inspectoratului au executat verificări 

inopinate, în teren, la toate localităţile din judeţul Iaşi, care au vizat modul de 

funcţionare al sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare.  
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De asemenea, pe parcursul anului 2017 au fost executate recunoaşteri în teren 

pentru actualizarea situaţiei cu adăposturile de protecţie civilă din judeţul Iaşi. 

 

 

2. ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI PENTRU 

INTERVENȚIE ȘI REZILIENȚA COMUNITĂȚILOR 

2.1. Pregătirea personalului operativ 

a.Pregătirea de specialitate a personalului operativ 

Dintr-un total de 414 cadre militare de evaluate la pregătirea de specialitate, au 

fost supuse evaluării un număr de 406 cadre militare (98,06 %). Rezultatele obţinute 

sunt următoarele:  „E”= 2 cadre (0,48 %), „F.B.”= 67 cadre (16,18 %), „B”= 325 

cadre (78,50 %), „C”= 10 cadre (2,41 %), „M”= 2 cadre (0,48 %). Un număr de 8 

cadre (1,93 %) nu au fost evaluate. 

 

 
 

b. Pregătire fizică 

Dintr-un total de 520 cadre militare de evaluat la educaţie fizică, au fost 

evaluate un număr de 463 cadre militare (88,84 %). Rezultatele obţinute la evaluări 

sunt următoarele:  „E”= 75 cadre (16,23 %), „F.B.”= 239 cadre (51,61 %), „B”= 143 

cadre (30,88 %), „C”= 3 cadre (0,64 %), „NP”= 3 cadre (0,64 %). Un număr de 57 

cadre (10,96%) nu au fost evaluate din cauza faptului că sunt scutite total de 

executarea educaţiei fizice.Pe parcursul desfăşurării evaluărilor nu s-au înregistrat 

cazuri de indisciplină în rândul cadrelor şi nici accidente de muncă. 
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Concluzii rezultate în urma evaluărilor la educaţie fizică şi sport: 

Comparativ cu rezultatele obţinute la evaluările din anul 2016, situaţia 

rezultatelor obţinute pe anul 2017 se prezintă astfel:      
 

 
 

c. Pregătirea în centre / poligoane de pregătire 

 Acest domeniu a vizat pregătirea personalului operativ pentru menținerea și 

dezvoltarea competenţelor profesionale specifice activităților de intervenție în 

domeniul situațiilor de urgenţă.  

Pentru pregătirea personalului operativ, în cadrul Centrului de Antrenament și 

Pregătire de Specialitate, au fost organizate și desfășurate un număr de 28 cursuri de 

pregătire (9 serii la Modulul I, 10 serii la Modulul II, 9 serii la Modulul III) și o serie 

de evaluare a cunoștințelor, la care au participat un  număr de 378 subofițeri 

operativi provenind din 9 inspectorate județene pentru situații de urgență, astfel: 

Structura Personal pregătit 

I.S.U.J. Iaşi  66 

I.S.U.J. Bacău 48 

I.S.U.J. Botoşani 48 

I.S.U.J. Galați 36 

I.S.U.J. Brăila 36 

I.S.U.J. Neamţ  48 

I.S.U.J. Tulcea 36 

I.S.U.J. Vaslui  36 

I.S.U.J. Vrancea 24 

 

Cursurile de pregătire au fost desfășurate în conformitate cu programele 

elaborate de Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aferente Modulelor I, 

II și III, urmărindu-se asimilarea logică a noțiunilor și formarea capacităților necesare 

desfășurării activităților specifice situațiilor de urgență. Metodele de pregătire au avut 

caracter activ-participativ, urmărindu-se valorificarea experienței personale a 

subofițerilor participanți la curs. 
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2.2.Pregătirea autorităților, SVSU/SPSU, pregătirea şi educarea preventivă a 

populaţiei 

a) pregătirea autorităților și personalului de specialitate. 

La nivelul judeţului, conform Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de 

urgenţă al judeţului Iaşi aferent anului 2017 s-au desfăşurat convocari şi instruiri pe 

categorii de personal cu primarii localităţilor din judeţ, inspectorii de protecţie civilă 

de la municipii şi oraşe, inspectorii de protecţie civilă /cadre tehnice de la operatori 

economici şi instituţii  cu capital majoritar de stat, şefii serviciilor voluntare/private 

pentru situaţii de urgenţă, proiectanţii din structurile de urbanism de la localităţile 

judeţului. 

La centrul zonal de pregătire Bacău şi C.N.P.P.S.U Ciolpani în anul 2017 au 

fost organizate şi desfăşurate cursuri de pregătire a reprezentanţilor instituţiei 

prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală 

după cum urmează: 
Categoria de 

personal 

Forma de 

pregătire 

Planificat Prezentat 

Sem. I Sem. II Total Sem. I Sem. II Total 

Pregătirea 

personalului de 

conducere 

CZ Bacău 37 15 52 20 9 29 

CNPPSU 

Ciolpani 

1 1 2 1 1 2 

 

b) Pregătirea populaţiei 

 Instituţia noastră, împreună cu I.S.J. Iaşi, a organizat şi desfăşurat etapa 

judeţeană a concursurilor cu cercurile de elevi ”Prietenii pompierilor” (concurs 

adresat elevilor din ciclul primar de învăţământ) şi ”Cu viaţa mea apăr viaţa” 

(concurs adresat elevilor din ciclul gimnazial şi liceal de învăţământ), activităţi la care 

au participat un număr de 6 cercuri de elevi (la concursul ”Prietenii pompierilor”) şi 

12 cercuri de elevi (9 cercuri gimnaziu şi 3 cercuri liceu la concursul ”Cu viaţa mea 

apăr viaţa”). 

La etapa interjudeţeană a celor doua categorii de concursuri s-au calificat 

cercurile Şcolii Profesionale Gropniţa (ciclu primar) şi cercurile Şcolii Gimnazială 

”Ioanid Romaşcanu” Voineşti (ciclul gimnazial) şi al Liceului Tehnologic de 

Mecatronică şi Automatizări Iaşi (ciclul liceal). 

La etapa naţională a concursului ”Cu viaţa mea apăr viaţa”, desfăşurată în 

judeţul Galaţi s-a calificat lotul cercului de elevi aparţinând Şcolii Gimnazială ”Ioanid 

Romaşcanu ”Voineşti. 
  

c)  Acţiuni/ campanii de informare preventivă şi protocoale încheiate cu 

alte instituţii 

Pe durata anului 2017, la sediul inspectoratului cât şi la sediile subunităţilor 

inspectoratului au avut loc activităţi de informare preventivă în cadrul campaniilor 

”Şcoala Altfel”, ”Să ştii mai multe să fii mai bun!” şi ”Ziua Porţilor Deschise”, 
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activităţi la care au participat un număr de 1070 preşcolari, 2443 elevi, 533 liceeni, 

189 cadre didactice şi 137 aparţinători,  din 76 de unităţi de învăţământ.  

Odată cu desfăşurarea activităţilor de informare preventivă au fost încheiate un 

număr de 25 de protocoale cu instituţii de învăţămant şi alte instituţii (penitenciar, 

protopopiate etc.). 

La împlinirea a 40 de ani de la devastatorul cutremur din 1977, în cadrul 

campaniei ”Nu tremur la cutremur”, au fost desfăşurate 9 exerciţii de comportare în 

cazul producerii unui cutremur la unităţi de învăţământ de pe raza judeţului Iaşi la 

care au participat 2625 de liceeni, 2533 elevi, 311 preşcolari şi 319 cadre didactice şi 

personal auxiliar. De asemenea, pe platforma on line a site ul de socializare Facebook 

a fost creat un eveniment prin care cetăţenii judeţului erau îndemnaţi ca pentru o 

perioadă de un minut să simuleze oriunde s-ar afla modul de comportare în cazul 

producerii unui cutremur. 
  

d) Activitatea de avizare a S.V.S.U./S.P.S.U. 

Activitatea de avizare a S.P.I.R.C. constă în avizarea înfiinţării /sectoarelor de 

competenţă ale de pe teritoriul judeţului, avizarea rutelor de transport a deşeurilor 

periculoase şi gestionarea notificărilor de transport deşeuri periculoase. 

Astfel pe durata anului 2017 au fost analizate un număr de 21 de documentaţii 

cu privire la înfiinţarea S.V.S.U., neefiind emis nici un aviz în acest domeniu, 11 

documentaţii cu privire la înfiinţarea S.P.S.U. fiind eliberate un număr de 5 avize de 

înfiinţare a serviciilor. 

Pe linia transporturilor de deşeuri periculoase, în anul 2017 au fost avizate un 

număr de 177 de rute de transport şi au fost întocmite un număr de 384 de notificări 

de transport deşeuri periculoase. 
 

2.3. Pregătirea și recrutarea voluntarilor 

Campania ,,Salvator din pasiune’’ a continuat şi pe parcursul anului 2017, 

activitatea fiind promovată atât în presa scrisă cât şi în mediul on-line, fapt ce a dus la 

un interes sporit a populaţiei pentru acest domeniu atrăgând mai multe persoane 

interesate de a desfăşura această activitate, astfel în anul 2017 fiind încheiate 66 de 

contracte de voluntariat. 
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Din totalul celor 66 de voluntari care au semnat contractile de voluntariat în 

anul 2017, la cursul de iniţiere au participat un număr de 54 de voluntari . 

 
Din punctul de vedere al claselor de competență, voluntarii ce își desfășoară 

activitatea la sediul inspectoratului se împart după cum urmează: 

 
 

 Menţionăm că voluntarii au manifestat interes faţă de programul desfăşurat în 

cadrul I.S.U. Iaşi, participând la diverse activităţi specifice, cum ar fi: 

 - Exerciţii de evacuare în unităţi de învăţământ/unităţi sanitare, din cadrul 

campaniei aferente Zilei de 4 martie - ,,Nu tremur la cutremur’’; 

 - Activităţilor desfăşurate cu prilejul Etapei naţionale a concursurilor 

profesioniste ale I.S.U.  

 - Activităţile organizate cu prilejul zilei de ,,13 septembrie – Ziua pompierilor 

din România’’; 

 - Participarea alături de echipele I.S.U., pentru acordarea primului ajutor 

persoanelor ce au participat la Zilele Iaşului şi la Sărbătoarea Sfintei Cuvioase 

Parascheva; 

 - Exerciţii cu forţe în teren (EXFT); 

 - Activitatea organizată în cadrul evenimentului ,,Big Build 2017: #Habitat Fest 

36 case în 5 zile’’; 

 - Exerciţiu de intervenţie a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă în 

cooperare cu alte forţe pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de un 

cutremur cu efecte complementare. 
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 În prezent, 3 voluntari desfăşoară misiuni de acordare a primului ajutor calificat 

împreună cu personalul I.S.U. Iaşi pe autospecialele E.P.A. – tip B2 şi au participat la 

un număr de 153 intervenţii. 
 

 
  

2.4.Organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor 

profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

Potrivit ,,Planului cu principalele activităţi al Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă”, lotul sportiv al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

”Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi a participat la Concursurile Serviciilor 

Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă astfel: 

- în perioada 26-28.07.2017, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Mr. 

Constantin Ene” al Judeţului Bacău a organizat în localităţile Oneşti şi Tîrgu Ocna, 

Concursurile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă – faza zonă, lotul 

reprezentativ al inspectoratului nostru clasându-se pe locul II; 

- în perioada 23.08-25.08.2017, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Mihail 

Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi a organizat şi desfăşurat în municipiul Iaşi, 

Concursurile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă – faza finală, unde, în 

urma desfăşurării competiţiei, lotul reprezentativ s-a clasat pe locul I.  

În anul 2017 instituţia noastră a organizat şi desfăşurat etapa judeţeană a 

Concursurilor Serviciilor Voluntare/Private pentru Situaţii de Urgenţă, 

eveniment la care au participat un număr de 10 loturi ale serviciilor voluntare şi 5 

loturi ale serviciilor private. 

În urma etapei judeţene s-au calificat pentru etapa interjudeţeană desfăşurată în 

judeţul Bacău, loturile SVSU Cotnari şi SPSU Veolia. 

Lotul SVSU Cotnari şi lotul SVSU Lespezi (lot campion naţional în anul 

2016) au participat la etapa naţională desfăşurată în judeţul Braşov, etapă câştigată de 

lotul SVSU  Lespezi. De asemenea, lotul SVSU Lespezi a participat în luna iulie a 

anului 2017 la ediţia XVI-a a Concursului Internaţional al Pompierilor desfăşurat în 

localitatea Villach / Austria. 
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3.PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ, 

DESCARCERARE ŞI PRIM AJUTOR CALIFICAT  

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 și desfășurate un număr de 17 cursuri de pregătire (3 

cursuri de pregătire în acordarea primului ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de 

salvare, 7 serii de extindere a competențelor paramedicilor, 4 serii de prim ajutor de 

bază, 2 serii de prim ajutor de bază pentru voluntari, 1 curs de pregătire în acordarea 

primului ajutor calificat și descarcerare pentru elevi ai Școlii de Subofițeri de 

Pompieri  și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești). La aceste cursuri au 

participat un  număr de 182 cadre (176 au absolvit) provenind din 6 structuri ale 

IGSU, precum și 36 alte categorii de personal din alte structuri. 

Structura Personal pregătit 

I.S.U.J. Iaşi  48 

I.S.U.J. Botoşani 26 

I.S.U.J. Neamţ  32 

I.S.U.J. Suceava 40 

I.S.U.J. Vaslui 20 

Școala Boldești 12 

IGJR 4 

SVSU 7 

Spitalul Militar Iași 1 

Voluntari ISU 28 

Total 218 

Cursurile de pregătire au avut un caracter predominant practic-aplicativ, 

participantii la cursul de consolidare a cunoștințelor și extinderea competențelor în 

domeniul primului ajutor calificat efectuând cate 48 ore fiecare de activitate practică 

în cadrul UPU - Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf.Spiridon” Iași.  

 În anul 2017, personalul Centrului a desfăşurat un număr de 19 sesiuni de 

prezentare a măsurilor de prim ajutor la solicitarea operatorilor economici și 

instituțiilor, inclusiv la instituțiile de învățământ și 1 acţiune de informare și 

prezentare a măsurilor de prim ajutor în cadrul campaniei Caravana SMURD „Fii 

pregătit !”, la toate aceste activități participând aproximativ 3100 cetățeni. 

De asemenea, personal din cadrul Centrului de formare a participat la 

Concursul național de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat, precum și la 

Competitia Mondială de Descarcerare și Prim Ajutor organizată la Târgu Mureș. 

Tot în anul 2017, personal din cadrul Centrului de Formare a participat la 

activități organizate la I.G.S.U., în cadrul grupului de lucru pentru revizuirea Planului 

de învațămant al ”Cursului de consolidare a cunoștințelor și dobândire de noi 

competențe - prim ajutor calificat”, respectiv pentru elaborarea Planului de 

învățământ al ”Stagiului de pregătire și recertificare a personalului paramedical”. 
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4. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT STĂRI EXCEPȚIONALE 

4.1. Pe linia managementului stărilor excepţionale, înzestrare, gestionarea 

rezervelor proprii şi planificarea resurselor: 

 au fost formulate propuneri pentru elaborarea tabelei de înzestrare a 

inspectoratului;  

 participare la şedinţa de pregătire organizată la nivelul Garnizoanei Iaşi, în 

vederea întocmirii cererilor de rechiziţii, activitate ce a fost finalizată la finele lunii 

ianuarie; 

 au fost actualizate evidenţele cu mijloacele de resortul armamentului, muniţiei 

şi materialelor explozive, fiind înaintate către inspectoratul general, fişierele ce 

conţineau bazele de date cu bunurile aflate în rezervele proprii de mobilizare ale 

inspectoratului; 

 a fost actualizată evidenţa persoanelor care au dreptul să cunoască prevederile 

planului de mobilizare şi a celor care au dreptul să lucreze la actualizarea acestuia; 

 s-a întocmit planul de pregătire a personalului cu atribuţii la mobilizare, iar 

lunar fiecare din cadrele nominalizate în plan, a parcurs tematica şi bibliografia  

specifică funcţiei îndeplinită la mobilizare; 

 s-au actualizat documentele din conţinutul Planului de mobilizare a 

inspectoratului, precum şi cele prevăzute de instrucţiunile în vigoare în vederea 

punerii în aplicare a acestuia; 

 au fost primite de la Centrul Militar Zonal Iaşi fişele de repartiţie pentru 

bunurile / mijloacele rechiziţionate şi a fost întocmit graficul cu organizarea 

transporturilor; 

 au fost întocmite rapoarte semestriale privind pregătirea pentru trecerea la 

starea de război a inspectoratului pentru situaţii de urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” 

al judeţului Iaşi şi au fost supuse analizei în cadrul şedinţelor de lucru în comanda 

inspectoratului; 

 împreună cu specialişti din cadrul Centrului Militar Zonal Iaşi a fost desfăşurată 

analiza activităţii de mobilizare a inspectoratului; 

 a fost executată inventarierea anuală a mijloacelor şi materialelor din rezervele 

proprii de  mobilizare; 

4.2. Pe linia realizării capacităţii operaţionale a inspectoratului : 

 a fost întocmit raportul privind analiza modului de organizare şi desfăşurare a 

exerciţiilor de alertare, care a fost înaintat către inspectoratul general; 

 a fost actualizat Planul realizării capacităţii operaţionale a inspectoratului; 

 au fost actualizate procedurile pentru punerea în aplicare a planului creşterii 

capacităţii operaţionale şi înştiinţarea personalului la alertarea inspectoratului; 

 a fost actualizată evidenţa personalului care nu se poate încadra în baremele 

stabilite pentru alertare; 
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 au fost desfăşurate două exerciţii de alertare de antrenament, la care a participat 

întregul efectiv al inspectoratului, pe timpul cărora au fost urmărite obiectivele 

stabilite în cadrul normativ specific, calificativul obţinut fiind „Foarte bine”; 

4.3. Pe linia asigurării secretariatului Comisiei de monitorizare a Sistemului de 

Control Intern managerial  / Echipei de Gestionare a Riscurilor 

 prin O.Z.U nr. 1 a fost stabilită compunerea celor două structuri; 

 a fost întocmit programul de dezvoltare privind sistemul de control 

intern/managerial 2017-2018; 

 au fost inventariate activităţile 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; 

 a fost actualizat Registrul de riscuri al inspectoratului. 

 

 

 

B. ÎN DOMENIUL PREVENIRII 

1. Controale / activități de prevenire 

În anul 2017 au fost executate un număr de 1141 de activități de prevenire, 

după cum urmează: 

 308 controale la obiective de investiții, în vederea verificării îndeplinirii 

cerinței esențiale securitate la incendiu; 

 833 de controale la operatori economici și instituții din care: 

 499 controale de prevenire la operatori economici, dintre care 126 au 

fost inopinate; 

 242 de controale de prevenire la instituții, dintre care 42 inopinate; 

 23 localității; 

 20 la Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență și 6 la Servicii 

Private pentru Situații de Urgență; 

 33 de audituri la persoane fizice/juridice autorizate care efectuează 

lucrării în domeniul apărării împotriva incendiilor, în urma cărora 

pentru 8 persoane juridice a fost suspendată activitatea până la 

remedierea neregulilor constatate; 

 2 inspecții comune cu alte autorității competente la operatori 

economici ce se supun prevederilor Legii 59/2016 cu privire la 

controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 

substanțe periculoase (SEVESO); 

 6 controale la construcții și/sau amenajări hidrotehnice; 

 2 controale la puncte de comandă. 
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Situaţia controalelor de prevenire executate în anul 2017 este prezentată în 

următorul grafic: 

 
 

 

Dinamica activităților de prevenire  în 2017 comparativ cu anul anterior, se prezintă astfel: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1141 controale în anul 2017 
Investiții 

Operatori economici

Instituții 

Localități 

Obiective substanțe periculoase, 
obiective hidrotehnice 

SVSU/SPSU

Nr. 

crt. 
Tipuri de obiective Nr. controale 

1.  Instituţii 242 

2.  Operatori economici 499 

3.  Investiţii 308 

4.  Localităţi 23 

5.  
Obiective care prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate 

substanţe periculoase, obiective hidrotehnice, puncte comandă 
10 

6.  
Audituri la persoane fizice/juridice autorizate care efectuează lucrări în domeniul 

apărării împotriva incendiilor 
33 

7.  Servicii voluntare si servicii private pentru situații de urgenta 26 

TOTAL 1141 
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Dinamica activităților de control  în raport cu deficiențele constatate 

Evoluție cantitativă 

 2017 2016 2017 - 2016 

Controale de prevenire 1141 2287  50,1 % 

Deficiențe constatate 3162 3627  12,8 % 

Deficiențe soluționate operativ 401 1049  61,7 % 

Deficiențe sancționate contravențional 1797 2251  20 % 

Nr. inspectori care execută controale 5 14  64 % 

Petiții 132 125  5,6 % 

Evoluție calitativă 

Număr controale / inspector 228,2 163,3  39,8 % 

Număr deficiențe / control 2,77 1,58  75 % 

Raportul de sancționare a deficiențelor constatate 56,83 % 62,02 %  8,3 % 

Medie sancțiuni aplicate pe control 1,57 0,98  60 % 

Medie petiție pe inspector 26,4 8,9  196,6 % 

 

În decursul anului 2017 au fost executate 1141 controale de prevenire, în 

scădere cu 50,1 % comparativ cu anul 2016 când au fost executate 2287 controale. 

Pe timpul controalelor au fost constatate 3162 de deficiențe în anul 2017, în 

scădere cu 12,8% față de anul 2016 când au fost constatate 3627 deficiențe. 

Media deficiențelor / control a fost de 2,77, aceasta fiind în creștere cu 75% 

comparativ cu anul 2016, când media a fost de 1,58 de deficiențe/control. 

Pe timpul controalelor au fost remediate 401 de deficiențe in anul 2017, față de 

1049 în anul 2016, ceea ce reprezintă o scădere cu 61,7%. 

Din totalul deficiențelor constate au fost sancționate 1797, în scădere cu 20% 

față de anul 2016 când au fost constatate 2251. 

Media sancțiunilor aplicate pe control a crescut cu 60%, de la 0,98 în 2016 la 

1,57 în anul 2017. 

Media de controale pe inspector a crescut cu 39,8%, de la 163 în anul 2016 la 

228 controale în anul 2017. 

Numărul de petiții soluționate în anul 2017 a crescut cu 5,6%, de la 125 în 2016 

la 132 în 2017, revenindu-i unui inspector o medie de 26,4 petiții pe an, în creștere cu 

aproximativ 200% față de 8,9 petiții/an/inspector în 2016. 

De reținut faptul că soluționarea unei petiții necesită mai mult timp alocat decât 

executarea unui control de fond la un operator economic cu risc mediu. 

Majoritatea petițiilor au fost cu privire la blocarea/ ocuparea de diverse 

persoane a unor spații comune din construcțiile de locuit colective (blocuri), petenții 

apelând la instituția noastră pentru rezolvarea unor conflicte personale cu terțe 

persoane, fapt care solicită alocarea unui timp foarte mare pentru soluționare. 
 

Ca urmare a reorganizării Inspecției de Prevenire, numărul cadrelor din 

Inspecția de Prevenire a scăzut cu  65%, de la 26 inspectori în anul 2016 la 9 

inspectori 2017. 
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Pe timpul controalelor de prevenire au fost identificate un număr de 193 

obiective puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu. 

În activitățile serviciului de prevenire au fost implicați 9 inspectori de 

prevenire. 
 

2. Avizare - Autorizare 

 În anul 2017 au fost analizate un număr de 2206 de documentaţii de 

avizare/autorizare din punct de vedere al securităţii la incendiu şi protecţie civilă, în 

scădere cu 3,1% faţă de anul 2016 când au fost analizate 2278 documentații. Totodată 

a crescut complexitatea activităţii datorită obiectivelor de investiţii (clădiri înalte şi 

foarte înalte, parcaje subterane, spaţii de producţie de peste 5.000 m
2
, hypermarket-uri 

şi supermarket-uri, unităţi sanitare cu peste 100 de paturi etc.) avizate-autorizate în 

anul 2017. 

 
Dinamica activităților de avizare autorizare desfășurate în 2017 comparativ cu 

anul 2016 se prezintă astfel: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evoluție cantitativă 

 2017 2016 2017 - 2016 

Autorizații Securitate la Incendiu emise 127 154  17 % 

Autorizații Securitate la Incendiu respinse 170 203  16 % 

Autorizații Protecție Civilă emise 1 1 ct. 0 % 

Autorizații Protecție Civilă respinse 0 5  100 % 

Avize Securitate la Incendiu emise 208 290  28 % 

Avize Securitate la Incendiu respinse 290 399  27,3 % 

Avize Protecție Civilă emise 10 13  23 % 
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Avize Protecție Civilă respinse 12 5  140 % 

Nr. inspectori avizare - autorizare 3 3 ct. 0 % 

Total documentații instrumentate 821 1073  23 % 

Asistență tehnică de specialitate / adrese neîncadrare în 

prevederile HGR 571/2016, puncte de vedere PUG, 

PUZ, PUD, avize încadrare în parcelă 

1385 1205  15 % 

Total solicitări înregistrate  2206 2278  3,1 % 

Evoluție calitativă 

Medie documentații /adrese instrumentate pe inspector 735,3 759,3  3,1 % 

 

Au fost depuse un număr de 297 de solicitări de obținere a autorizației de 

securitate la incendiu în anul 2017, in scădere cu 16,8% față de anul 2016 când a 

existat un număr de 357 solicitări. 

În anul 2017 au fost emise 127 de autorizații de securitate la incendiu, în 

scădere cu 17% comparativ cu anul 2016, când au fost emise un număr de 154 astfel 

de acte administrative. 

Pentru 170 de cereri nu s-a emis autorizația de securitate la incendiu pentru 

neîndeplinirea măsurilor privind apărarea împotriva incendiilor în anul 2017, în 

scădere cu 16% comparativ cu anul 2016, când au fost respinse 203 astfel de 

solicitări. 

Pentru obținerea autorizației de protecție civilă, în 2017 a fost depusă o singură 

solicitare, în scădere cu 80% comparativ cu anul 2016 când au fost depuse 6 solicitări.  

Cu privire la solicitarea emiterii avizelor de securitate la incendiu, în 2017 au 

fost înregistrate 498 de cereri, în scădere cu 57,9% comparativ cu anul 2016 când au 

existat 689 de solicitări. Dintre acestea, pentru 208 au fost emise avize favorabile, în 

scădere cu 28% comparativ cu anul 2016 când au fost emise 290. 

Numărul cererilor respinse pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu în 

anul 2017 este de 290, în scădere cu 27,3% comparativ cu anul 2016 când au fost 399 

de cereri. 

Numărul solicitărilor de eliberare a avizelor de protecție civilă înregistrat în 

anul 2017 a fost de 22, ceea ce reprezintă o creștere de  33% comparativ cu anul 2016 

când au fost 18 înregistrări.  

Au fost emise 10 avize de Protecție Civilă în 2017, ceea ce reprezintă o scădere 

cu 23% comparativ cu anul 2016 când au fost emise 13. 

Au fost respinse 12 solicitări de obținere a avizului de protecție civilă în anul 

2017, în creștere cu 140% față de 5 solicitări respinse în 2016. 

Din totalul de 2206 documente analizate de compartimentul Avizare-autorizare 

a rezultat o medie de 735 documente instrumentate pe inspector. 

Diferența solicitărilor de obținere a avizelor și autorizațiilor de securitate la 

incendiu precum și a celor de protecție civilă a fost determinată de adoptarea a H.G.R. 

571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții ce se supun 

avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu și H.G.R. 862 din 16 

noiembrie 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții ce se supun avizării și/sau 

autorizării privind protecția civilă. Aceste acte normative a redus semnificativ 
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numărul construcțiilor și amenajărilor ce necesită avizarea și/sau autorizarea din punct 

de vedere al securității la incendiu și/sau protecție civilă.     
 

3. Sancțiuni contravenționale 

     

 
 

Evoluție cantitativă 

 2017 2016 2017 - 2016 

Sancțiuni contravenționale 1931 2278  15,2 % 

Avertismente scrise 1450 1788  18,9 % 

Amenzi contravenționale 481 490  1,8 % 

Cuantum amenzi (mii lei) 751,2 1494,3  49,7% 

Nr. agenți constatatori 5 14  64 % 

Evoluție calitativă 

Medie sancțiuni pe agent constatator 386,2 162,7  133,8 % 

Medie cuantum pe amendă (mii lei) 1,56 3,04  48,6% 

 

În anul 2017 au fost aplicate 1931 sancţiuni contravenţionale, în scădere cu 

15,2% comparativ  cu anul 2016 când au fost aplicate un număr de 2278 sancțiuni. 

Cuantumul total  al amenzilor aplicate în 2017 este de 712.200 lei, ceea ce 

reprezintă o scădere cu 49,7% comparativ cu anul 2016.  

Diferența este justificată de prorogarea termenului pentru aplicarea amenzilor 

pentru neobținerea autorizațiilor de securitate la incendiu prin Ordonanța Guvernului 

nr. 17/2016 și Legea 146/2017 prin care beneficiarii construcțiilor care funcționau 

fără autorizație de securitate la incendiu au fost exceptați de la aplicarea amenzi în 

perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2017, iar pentru beneficiarii care aveau depusă 

documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu sau aveau proiecte 

în avizare pentru finanţare, termenul a fost prelungit până la 31 decembrie 2017. 
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In anul 2017 au fost aplicate un număr de 1450 avertismente, ceea ce reprezintă 

o scădere cu 18,9% comparativ cu anul  2016 când au fost aplicate 1788. 

Au fost aplicate 481 amenzi contravenționale in anul 2017, în scădere cu doar 

1,8% comparativ cu 490 amenzi aplicate în anul 2016. 

În 2017 a crescut media de sancțiuni aplicate de către agentul constatator cu 

133,8%, de la 162,7 de amenzi/an/inspector în 2016 la 386,2 amenzi/an/inspector în 

anul 2017. 

Numărul și cuantumul amenzilor în 2017 este mai mic față de ani precedenți 

din cauză că nu a putut fi aplicată amendă contravențională pentru obiectivele care 

funcționau fără a deține autorizație de securitate la incendiu aflate în exploatare. 

4. Informare preventivă: 

Pe timpul controalelor au fost executate si activități de informare preventivă la 

387 de operatori economici, 270 de instituții și 23 de localității în 2017,  

     Au fost instruiți cu privire la modul de comportare în cazul producerii unor 

situații de urgență un număr de 7436 de persoane din cadrul operatoriilor economici, 

14.005 de persoane din cadrul instituțiilor și 540 de persoane din structura unităților 

administrative.  

 Au fost diseminate materiale de informare preventivă după cum urmează: 

- 2480 de afișe în 2017; 

- 77.000 flyere/pliante. 

În anul 2017 au fost încheiate un număr de 16 protocoale cu instituții publice/ 

operatori economici / ONG-uri. 

 

 

V.SUPORT DECIZIONAL. 

1. SISTEMUL DE COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ  

În anul 2017 a fost asigurat 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, având în compunere următoarele 

subsisteme: 

1. Subsistemul de comunicații prin mijloace cu fir/telefonice 

Comunicaţiile prin mijloace cu fir au fost realizate în principal utilizând  

reţelele interioare ale instituţiei şi Reţeaua Națională de Voce a M.A.I. Pentru 

asigurarea comunicaţiilor cu structuri din afara MAI au fost utilizate circuite din 

rețelele publice de telefonie asigurate de către Telekom România S.A., precum şi 

circuitele de telefonie puse la dispoziţie de către S.T.S. 

Sunt asigurate servicii de telefonie mobilă și internet mobil (GSM/CDMA) pe 

timpul executării misiunilor încredințate și de legături telefonice prin satelit pentru 

executarea misiunilor de intervenție în zonele lipsite de infrastructură convențională 

de comunicații sau fără acoperire radioelectronică, în funcție de situația operativă. 
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Comunicațiile în sistem de videoconferință sunt realizate la nivelul I.G.S.U. 

utilizând platforma de videoconferință a M.A.I., utilizând terminale specifice 

existente la nivelul inspectoratului și în dotarea autospecialei PCMb. 

 2.Subsistemul comunicațiile prin mijloace radio  

Au fost asigurate comunicaţii radio stabile şi de calitate utilizând echipamente 

radio în gama undelor scurte în gama HF, ultrascurte în gama VHF, în gama UHF 

(rețeaua TETRA), comunicații prin satelit și  în rețeaua WiMAX asigurată de STS. 

Reţeaua radio TETRA a asigurat suportul principal în realizarea comunicaţiilor 

radiotelefon datorită acoperiri ridicate şi facilităţilor de protecţie a comunicărilor iar 

rețeaua RRSD-VHF-MAI a asigurat legăturile de rezervă în situația indisponibilității 

TETRA. Numărul de terminale TETRA din dotare a crescut ca urmare a distribuirii de 

către IGSU a autospecialelor achiziționate şi în urma derulării proiectelor europene. 

Asigurarea comunicaţiilor punctului de comandă mobil (PCMb) a fost realizată în 

principal utilizând reţeaua Wimax în banda C, respectiv satelit VSAT, în banda Ku.  

Toate comunicaţiile prin radio s-au realizate cu respectarea disciplinei de 

transmisiuni, a regulilor de conducere în secret şi a regulilor serviciului de exploatare 

la staţii nefiind înregistrate disfuncţionalităţi. 

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 pentru următoarele evenimente: 

 organizarea, asigurarea şi menţinerea comunicaţiilor operative premergător şi pe 

timpul desfăşurării manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Unirii 

Principatelor Române – mun. Iași; 

 asigurarea şi menţinerea comunicaţiilor operative pe timpul manifestațiilor 

societății civile sub moto-ul #REZIST în mun. Iași; 

 asigurarea și menținerea comunicațiilor operative pe timpul desfășurării unei 

convocări de specialitate în jud. Bacău; 

 asigurarea şi menţinerea comunicaţiilor operative pentru desfăşurarea exerciţiilor 

cu forţe şi mijloace în teren ale ISU Iași în municipiul Iași, respectiv în municipiul 

Botoșani; 

 organizarea, asigurarea şi menţinerea comunicaţiilor operative ale 

comandamentului operaţional pe timpul desfăşurării manifestărilor prilejuite de 

desfăşurarea „ritualului antic al zeului get al războiului - Malanca de la Ruginoasa 

– localitatea Ruginoasa, jud. Iași. 

3. Subsistemul pentru transmisii de date 

Subsistemul informatic a asigurat suportul necesar pentru gestionarea şi 

prelucrarea datelor inspectoratului în condiţii de securitate şi disponibilitate a 

informaţiilor prin rețelele existente, RCVD, SMISU și SMEC. 

La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi sunt 

conectare la reţeaua de date a M.A.I. atât sediul inspectoratului cât și subunităţile, 
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conectarea realizându-se prin intermediul reţelei de fibră optică la nivelul 

municipiului Iaşi şi la subunităţile din afara municipiului reşedinţă de judeţ.  

Din punct de vedere al conexiunilor de date punctul de comandă mobil este 

conectat în RCVD asigurând trafic de date în reţeaua MAI, SMISU şi SMEC. 

În ceea ce priveşte aplicaţiile software, serviciul comunicaţii şi tehnologia 

informaţiei a asigurat permanenta operativitate a acestora realizând totodată şi 

protecţia împotriva ameninţărilor informatice.  

Pentru asigurarea securităţii sistemelor informatice şi gestionării unitare a acestora 

la nivelul inspectoratului şi la Detaşamentul 2 Pompieri, Secția de Pompieri Pașcani și 

Secția de Pompieri Târgu Frumos sunt implementate reţele cu servere cu rol de Active 

Directory pe care se vehiculează documente de nivel maxim secret de serviciu, pentru 

care au fost inițiate demersuri de acreditare. Totodată este configurată şi în curs de 

implementare reţea bazată pe server Active Directory la sediul S.P.I.R.C. 

Pentru facilitarea relaţiei inspectoratului cu societatea civilă unitatea noastră are 

achiziţionate servicii de găzduire web iar site-ul inspectoratului a fost permanent 

actualizat și securizat. 

 

2.ACTIVITATEA DE SECRETARIAT ŞI DOCUMENTE CLASIFICATE 

În anul 2017 la nivelul Compartimentului Secretariat, Documente Clasificate și 

Arhivă  au fost înregistrate  un număr de 16.615 documente,  din care: 

o 10.747 neclasificate 

o 1.439  clasificate  

o 164 petiții 

o 1.204 rapoarte personale 

o 856 cereri de multiplicare 

o 2.205 cereri emitere avize, autorizații, etc. 

De asemenea, au fost preluate  un număr de 1.252 unități arhivistice ale 

structurilor inspectoratului  constituite până la nivelul anul 2015 reprezentând 30,05 

metri liniari. 

La cererea personalului propriu sau a organelor de audit, au fost date spre 

consultare un număr de 67 unități arhivistice . 

Au fost transmise prin oficiul poștal un număr de 73 borderouri însumând 314 

trimiteri poștale. 

A fost întocmit și a intrat în vigoare Nomenclatorul arhivistic al inspectoratului 

ca urmare a reorganizării instituției începând cu data de 01.01.2017.  

 

3. ACTIVITATEA PE LINIA PROTECŢIEI INFORMAŢIILOR  

 În domeniul protecţiei informaţiilor au fost vizate următoarele priorităţi: 

 protecţia fizică a documentelor şi informaţiilor clasificate; 

 protecţia personalului privind accesul la informaţii clasificate; 
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 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;  

 relaţionarea cu Autoritatea Desemnată de Securitate, pe linia protecţiei 

informaţiilor clasificate şi acordarea sprijinului, reprezentanţilor acesteia, pe linia 

verificării persoanelor pentru care se solicită accesul/revalidarea accesului la 

informaţii clasificate. 

În anul 2017 în Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iaşi nu au 

fost constatate incidente de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate. 

 

4. DOMENIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 

În anul 2017 au fost avizate pentru legalitate toate ordinele, dispoziţiile cu 

caracter intern precum şi orice acte care au angajat răspunderea patrimonială a 

inspectoratului. Evidenţa activităţilor în domeniul juridic este asigurată în registre şi 

formulare tipizate în  conformitate cu prevederile legale. 

Au fost  reprezentate interesele instituției într-un număr de 21 cauze finalizate 

sau aflate în diferite faze de judecată astfel: 

 17 dosare având ca obiect plângeri contravenţionale, 

 2 dosare ce are ca obiect suspendarea unui act administrativ 

 1 dosar ce are ca obiect obligarea emiterii autorizaţiei de securitate la incendiu, 

 1 dosar ce are ca obiect anularea autorizaţiei de securitate la incendiu. 

Din cele 21 dosare, un număr de 15 au fost finalizate, hotărârile instanţelor 

fiind 11 favorabile unităţii şi 4 nefavorabile, iar alte 6 dosare fiind în curs de judecată.  

În anul 2017, consilierul juridic al inspectoratului a desfășurat activități 

specifice și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Vaslui. 

 

VI.COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ. 

a. În plan interinstituțional 

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.  

Cooperarea la nivel interinstituțional se realizează în conformitate cu legislația 

specifică în vigoare, precum și în baza protocoalelor, planurilor comune și de 

cooperare, în acest sens fiind întocmite peste 40 de documente operative specific 

domeniului. 
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Pe parcursul anului 2017 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 2017 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. 

 

b. În plan internațional 

Inspectoratul pentru Situații de urgență al județului Iași are stabilită o bună relație 

de cooperare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din Republica 

Moldova (fostul Serviciu de Protecție Civilă și Situații Excepționale din Republica 

Moldova), relație de cooperare statuată prin ”Planul de intervenţie comună pentru 

asigurarea răspunsului în caz de situaţii de urgenţă / dezastre / situaţii excepţionale 

şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă”, încheiat 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 luna octombrie 2017 inspectoratul nostru a participat la exercițiul de conducere 

internațional ”PRUT 2017”, activitate care a avut ca obiectiv principal verificarea 

viabilității Planului de intervenţie comună şi a procedurilor asociate, precum şi 

antrenarea personalului din structurile operative (comandă şi intervenţie) ale IGSU 

din România şi IGSU din Republica Moldova, precum şi ale Inspectoratului General 

al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General al Poliţiei, Serviciului Vamal pentru 

punerea în aplicare a acestora. 

 

c. Alte aspecte privind coooperarea în plan internațional. 

 în perioada 18 – 21.09.2017, inspectoratul nostru a participat cu un detașament 

CBRN format din 2 ofițeri, 16 subofițeri, 1 autospecială CBRN, 1 autospecială de 

decontaminare, 1 autospecială transport materiale și 1 autospecială transport personal 

la exercițiul internațional ”EU MOLDEX 2017”, organizat în cadrul programului 

”Prevenire, Pregătire și Răspuns la dezastre naturale și antropice – PPRD East2”. 

Exercițiul a fost organizat în Chișinău – Republica Moldova și a implicat echipe de 

intervenție din 3 state membre UE – România, Cehia, Danemarca și 6 state partenere 
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în cadrul programului PPRD East2, respectiv Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 

Ucraina și Moldova; 

 în perioada februarie – mai 2017, la sediul inspectoratului au avut loc o serie de 

întâlniri de lucru cu reprezentanți ai Consiliului Raional Ungheni și partenerii acestora 

din mai multe state incluși în programul CRISMAS. Scopul acestor întâlnirii de lucru 

a fost de suport și consultanță, având ca obiective schimbul de experiență în domeniul 

managementului riscurilor de dezastre și instituționalizarea cooperării transfrontaliere 

între autoritățile publice locale și serviciile publice responsabile de gestionarea 

situațiilor de urgență din regiunea Ungheni – Iași. 

 

VII.ACCESAREA FONDURILOR EXTERNE. 

În anul 2017, în cadrul unui programul cu fonduri europene derulat de 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, au intrat în dotarea inspectoratului o 

serie de echipamente destinate intervenției la dezastre și incedii, , astfel: 

- 2 autocamioane cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig; 

- 1 container suport logistic MULTIRISC; 

- 1 linie tehnică de întreținere echipamente individuale de protecție. 

De asemenea, a fost întocmit și depus pentru aprobare studiul de fezabilitate 

pentru “Poligonul pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în 

situaţii de urgenţă din România şi Republica Moldova”, în cardul proiectului intitulat 

”Cooperarea transfrontalieră Romania - Republica Moldova pentru o zonă mai 

sigură, prin îmbunătățirea infrastructurii operative a SMURD, creșterea nivelului de 

pregătire și menținerea capacității personalului profesionist de a interveni în situații 

de urgență”, unde inspectoratul participă în calitate de partener. 

Prin această investiție se propune efectuarea unor lucrări pentru realizarea unui 

poligon de pregătire modern şi a spaţiilor administrative necesare, care să asigure 

nevoile de instruire şi antrenament practic a personalului de intervenţie din România 

și Republica Moldova, în condiţii similare cu cele reale. 

În cadrul aceleiași învestiții se vor amenaja două heliporturi pentru aterizarea, 

decolarea şi alimentarea elicopterelor SMURD, unul în zona poligonului de pregătire 

din bulevardul C.A. Rosetti, iar celălalt în cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași 

urmând a deservi hangarul de elicoptere.  

 

VIII.MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

 Activitatea de informare şi relaţii publice desfăşurată în cadrul  inspectoratului     

în anul 2017 a fost reprezentată în mass-media prin 2614 apariţii cu  referiri la 

misiunile inspectoratului.  
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  Au fost realizate 130 de comunicate de presă, sinteze, buletine informative şi 

1381 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 ISU Iaşi reflectată în mass-media este preponderent echilibrată şi obiectivă.  

 Cele mai importante evenimente care au reţinut atenţia presei au fost: 

Exercițiul național de înștiințare, avertizare și alarmare în  situații de protecție 

civilă  PROCIV 2017, Concursul serviciilor profesioniste pentru situații de 

urgență - etapa națională desfășurat în municipiul Iași și Accidentul aviatic de la 

Tătăruși, în urma căruia și-a pierdut viața o persoană iar o alta a fost rănită. 
La fel ca în fiecare an, în data de 4 martie 2017 (dată care marchează 40 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. Pe pagina de facebook a inspectoratului, această 

acțiune a avut un nivel de vizualizare de 5.664 de persoane: 

 

 Totodată, în cadrul campaniei naționale de informare preventivă ”Nu tremur 

la cutremur”, personalul inspectoratului a efectuat 9 exerciţii în instituțiile de  

învățământ  referitoare la modul corect de comportare în cazul producerii unui seism. 

Pe platforma site-ului de socializare facebook a fost creat un eveniment prin care 

cetăţenii judeţului au fost îndemnaţi ca pentru o perioadă de un minut să simuleze, 

oriunde s-ar afla modul de comportare în cazul unui cutrenur. De asemenea, 
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personalul inspectoratului a desfăşurat în instituţiile de învăţământ acţiuni 

demonstrative de instruire privind modul de utilizare a stingătoarelor portabile. 

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, modului de comportare în cazul 

găsirii muniţiilor neexplodate şi totodata prezentarea unei autospeciale de stingere şi a 

tehnicii de intervenţie.  

 S-au organizat  30 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 cadrul programului „Să ştiu mai multe, 

sa fiu mai bun’’, 1 Iunie – Ziua internaţională a copilului, a programului naţional 

„Şcoala Altfel”, activităţi la care au participat elevi din şcolile ieşene şi locuitori ai 

municipiului. 

 În luna august, I.S.U Iaşi a organizat etapa naţională a concursului serviciilor 

profesioniste pentru situaţii de urgenţă, eveniment care a fost mediatizat pe site-ul 

I.G.S.U, în presa locală, pe pagina de facebook şi pe site-ul inspectoratului, unde a 

avut un reach de 72.375 de persoane, apogeul atingându-se pe data de 23 august cu un 

nivel de vizualizare de 32.064  de persoane : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O altă acţiune desfăşurată de către personalul inspectoratului, care a avut loc la 

Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi, referitoare la dăruirea unui trusou complet pentru 
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primul nou născut în noaptea de Crăciun a fost mediatizată atât în presa locală cât şi 

pe pagina de facebook a instituţiei, având un reach de 3.720 de persoane. 

 Media anuală a like-urilor de pe pagina de facebook a instituţiei, raportată la 

postările efectuate atinge numărul aproximativ de 3.000 :  

 

 

 Acest lucru demonstrează faptul că populaţia judeţului Iaşi foloseşte spaţiul 

social-media pentru a se informa şi totodată pentru a distribui postările 

inspectoratului.   

 

 

IX.RISCURI 2018 

 În  domeniul operativ și resurselor umane 

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 (în special în raioanele Secției de Pompieri Pașcani,  

Secției de Pompieri Târgu Frumos); 

 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 2017, am asistat la o scădere a 

corpului subofiţerilor în procent de peste 15%); 
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 prevederile unor acte normative care obligă la dezvoltarea sistemului pe        

anumite coordonate, uneori atipice și care conțin, de asemenea, proceduri 

eterogene; 

 interpretarea și aplicarea eronată a unor prevederi legislative datorită lipsei unor 

norme / proceduri unitare de aplicare privind activitățile de mangement resurse 

umane din M.A.I. 

 personal insuficient raportat la volumul de activitate. 

 În  domeniul resurselor financiar-contabile 

 principalele riscuri care ar afecta instituția pot fi determinate de operațiuni 

deficitare ori necorespunzătoare pentru efectuarea achizițiilor publice de produse, 

servicii și lucrări, gestionarea patrimoniului, precum și de acordarea altor drepturi 

salariale; 

 În  domeniul logistic 

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, astfel: 

 pentru încălzirea și iluminarea spațiilor de cazare unitatea nu deține mijloace de 

autosusținere (generatoare de curent, sisteme de încălzire electrice sau pe 

combustibil lichid) pe care să le utilizeze în cazul unei situații reale; 

 unitatea nu are în dotare mijloace pentru amenajarea zonei activităților auxiliare / 

gospodărești în baza de operații: spații pentru prepararea hranei  personalului, 

spălătorie, puncte de îmbăiere, grupuri sanitare (spălătoare de campanie, toalete 

ecologice, etc). De asemenea, pentru utilizarea și întreținerea acestora este 

necesară o remorcă vidanjă; 

 unitatea nu dispune de mijloace pentru asigurarea hranei personalului propriu, 

respectiv a forțelor sosite în sprijin, iar popota unității nu poate prepara un număr 

mare de porții. Avem încheiat un protocol de colaborare cu o firma de catering, 

care să asigure hrănirea la solicitare, dar într-o situație reală este necesară 

susținerea prin forțe proprii: bucătării rulante auto, personal specializat pentru 

prepararea hranei, acorduri cadru pentru furnizarea de produse alimentare. 

 În domeniul achizițiilor publice 

 insuficiența fondurilor financiare alocate este posibil să nu permită realizarea 

procedurilor de achiziție în conformitate cu Strategia Anuală de Achiziții Publice 

și Programul anual de Achiziții Publice pentru anul 2018. 

 În  domeniul CTI 

 numărul redus de specialiști de la nivelul inspectoratului cât şi de la subunităţi 

poate influenţa negativ funcţionarea sistemului de comunicaţii şi informatic. 

Operarea acestuia de către un număr mare de personal de alte specialităţi duce la 

utilizarea deficitară şi imposibilitate utilizării la capacitate maximă a acestuia. 

 în situaţia în care se impune operaţionalizarea Punctului de comandă mobil, 

încadrarea se poate face doar cu personal de specialitate comunicaţii şi 
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informatică, fapt ce determină ca structura rămasă la nivelul inspectoratului să fie 

minimală şi în imposibilitatea de a asigura capacitatea operativă a S.I.C.I. propriu. 

 În  domeniul Secretariat și documente clasificate 

 ca urmare a creșterii volumului de documente primite, structura de secretariat riscă 

să desfășoare cu preponderență activități de registratură în detrimentul altor 

activități specifice cum ar fi organizarea selecționării fondului arhivistic al cărui 

termen de păstrare a fost depășit; 

 nerealizarea selecționării arhivei poate duce la  blocarea primirii unităților 

arhivistice în depozit datorită lipsei spațiului de depozitare și a condițiilor de 

păstrare a acestora  (lipsa fondurilor bugetare care să asigure baza logistică a 

compartimentului: rechizite de birou, materiale de curățenie, aspirator, higrometru, 

termometru, etc). 

 În  domeniul juridic 

 principalele riscuri care ar afecta instituția pot fi determinate de neprezentarea de 

către compartimentele de specialitate pentru avizare a proiectelor de contracte şi a 

altor acte juridice care angajează răspunderea juridică a unităţii, lipsa informării de 

către compartimentele de specialitate, a consilierului juridic în legătură cu 

desfăşurarea  de negocieri a contractelor de achiziţii, precum și disfuncţionalităţi 

privind circuitul legal al documentelor emise. 

 În  domeniul comunicării 

 principalele riscuri pot fi determinate în principal de insuficiența comunicării 

interinstituţionale și apariția unor crize mediatice. 
 

 

X.OBIECTIVE 2018 

1.  În atenţia comenzii inspectoratului: 

 asigurarea cadrului organizatoric necesar implementării măsurilor şi acţiunilor 

prevăzute în Planul de acţiune al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2018 și 

Strategiei de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de 

urgență; 

 identificarea resurselor necesare pentru operaționalizarea unor noi puncte de 

lucru (subunități de intervenție) în vederea respectării cerințelor stabilite prin criteriile 

operaționale, în special în mediul rural; 

 creşterea transparenţei cu privire la activităţile desfăşurate de inspectorat. 
 

  2.  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; 

 analiza mediului operațional existent la nivelul zonei de competență, 

reevaluarea criteriilor de performanţă referitoare la mărimea şi particularităţile zonei 

de competenţă, categoriile şi tipurile de riscuri potenţiale, amplasarea, dimensionarea, 

capacitatea şi operabilitatea structurilor şi a subunităţilor de intervenție; 
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 elaborarea documentelor de fundamentare și formularea propunerilor către 

eșaloanele superioare în vederea aprobării de înființare a unor noi subunități de 

intervenție prin suplimentarea numărului de indicatori din statul de organizare;  

 elaborarea / actualizarea după caz a documentelor operative de pregătire, 

organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor 

de intervenţie; 

 elaborarea planurilor de acțiune stabilite prin legislația referitoare la 

managementul tipurilor de risc, după primirea concepțiilor specific elaborate la nivel 

național; 

 creşterea calitativă a conţinutului planurilor de intervenţie, planurilor de 

evacuare întocmite de autoritățile publice / instituţii / operatori, avizate de inspectorat 

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

vigoare; 

 sprijinirea și îndrumarea autorităților publice responsabile pentru dezvoltarea 

și/sau completarea sistemului de înștiințare-avertizar-alarmare a fiecărei unități 

administrativ teritoriale, cu prioritate în zonele complet neacoperite sau insuficient 

acoperite; 
 asigurarea condiţiilor pentru perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi 

consolidarea deprinderilor şi aptitudinilor necesare asigurării capacităţii de răspuns şi 

îndeplinirii misiunilor specifice; 

 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 unui nivel de pregătire ridicat pentru personalul din administraţia 

publică locală, servicii voluntare / private pentru situații de urgență și populației 

 stabilirea şi aplicarea măsurilor necesare realizării capacităţii operaţionale a 

inspectoratului pentru gestionarea situaţiilor speciale de urgenţă şi de criză din 

domeniul de competenţă; 
 

3.În domeniul de prevenire 

 monitorizarea permanent a 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; 

 verificarea unităților de învățământ privind respectarea legalității în domeniul 

situațiilor de urgență; 

 soluționarea petițiilor/cererilor în domeniul de competență; 

 prevenirea incendiilor la locuințe, anexe și proprietăți individuale, 

instituţii/operatori economici, precum și a celor de vegetație uscată; 
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4. În domeniul comunicaţii şi  tehnologia informaţiei  

Asigurarea prin intermediul Serviciului de comunicaţii şi tehnologia informaţiei a 

suportului informaţional destinat atât exercitării comenzii şi coordonării forţelor 

proprii pe timpul acţiunilor de intervenţie cât şi pentru cooperarea, înştiinţarea şi 

transmiterea comunicărilor speciale cu privire la situaţiile de urgenţă către autorităţile 

publice locale. 

Pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor specifice, activitatea serviciului va fi 

orientată după următoarele direcţii prioritare de acţiune: 

 asigurarea și menţinerea unor comunicaţii neîntrerupte care să satisfacă 

necesarul de fluxuri informaţionale, în conformitate cu prevederile dispoziţiunilor de 

comunicaţii, conducere în secret şi a regulilor serviciului de exploatare la staţii; 

 asigurarea funcţionării optime a sistemelor informatice atât din punct hardware 

cât şi software, dezvoltarea sistemelor de comunicații și tehnologie informației, 

precum şi urmărirea consumurilor efectuate pe canalele comerciale de comunicaţii; 

 implementarea măsurilor și acțiunilor necesare în conformitate cu prevederile 

INFOSEC solicitate de CSTIC. 
 

5. În domeniul asigurării resurselor logistice 

 asigurarea necesarului de bunuri și servicii în conformitate cu Programul 

logistic pe anul 2018 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, precum și 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, 

precum și disponibilizarea și valorificarea bunurilor materiale excedentare, cu mișcare 

lentă sau fără mișcare din evidența inspectoratului; 

 executarea în regie proprie, a lucrărilor de reparaţii curente la construcţii şi 

instalaţii identificate în urma controlului anual privind starea construcţiilor şi 

instalaţiilor aferente; 

 realizarea lucrării de investiții “Amenajare birouri in pod existent” la sediul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore Sturza” al Județului Iasi, 

conform contractului de lucrări încheiat în anul 2017; 

 realizarea activităților conform graficului de realizare a proiectului în vederea 

construirii “Poligonului pentru pregătirea de specialitate a personalului de 

intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi Republica Moldova”. 
 

6. În domeniul achizițiilor publice: 

 întocmirea Strategiei Anuale de Achiziţii Publice pe anul 2018 și a Programului 

Anual de achiziții publice conform referatelor de necesitate întocmite de 

compartimentele de specialitate și actualizarea acestora în funcție de fondurile 

alocate; 
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 planificarea, organizarea şi desfăşurarea procedurile de achiziţie publică pentru 

produse, servicii şi lucrări în baza necesarului și a caietelor de sarcini elaborate de 

compartimentele beneficiare, procedurilor de sistem existente. 
 

7. În domeniul financiar-contabil 

 utilizarea în totalitate a creditelor bugetare aprobate prin bugetul de cheltuieli 

pe anul 2018, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

 asigurarea integrităţii patrimoniului public şi privat, prevenirea şi eliminarea 

cauzelor ce ar putea provoca pagube materiale prin acordarea vizei de control 

financiar preventiv propriu şi controale efectuate la gestiunile inspectoratului 

 acordarea tuturor drepturilor băneşti cadrelor unităţii, cu respectarea legislaţiei 

în vigoare. 

 fundamentarea şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anii următori. 
 

8. În domeniul managementului resurselor umane 

 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; 

 reluarea procedurilor de recrutare şi selecţie, în vederea ocupării posturilor 

vacante din structurile de intervenţie, pentru asigurarea îndeplinirii în condiţii optime 

a misiunilor încredinţate; 

 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; 

 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. 

 supravegherea continuă a stării de sănătate a personalului și efectuarea 

examenului medical periodic în termenele stabilite prin planificarea întocmită în 

strânsă colaborare cu medicul de unitate pentru confirmarea periodică a aptitudinii în 

muncă.  
 

9. În domeniul secretariat și documente clasificate 

 organizarea inventarierii și selecționarea unităților arhivistice care au termenul 

de păstrare expirat, pregătirea  şi predarea  către  Serviciul Județean al Arhivelor  

Naţionale a documentelor cu termen permanent în momentul obținerii  avizului. 
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10. 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; 

 creşterea eficienţei actului comunicaţional şi a transparenţei în relaţia cu mass-

media; 

 dezvoltarea comunicării în reţelele sociale; 

 

XI.CONCLUZII 

Având în vedere rezultatele pozitive, neîmplinirile, greutăţile şi condiţiile specifice 

în care inspectoratul şi-a desfăşurat activitatea, putem aprecia că în anul 2017, 

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 categoriile de factori care pot 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 de optimizare a resurselor şi 

anticipare a situaţiilor de urgenţă pentru a asigura managementul unor situaţii 

complexe sau fără precedent; 
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- 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. 

 

 

 

INSPECTOR ȘEF  

General de brigadă 

 

Dan – Paul IAMANDI  


