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MISIUNEA DE BAZĂ

I.S.U.J. IAȘI

Cea mai veche instituţie de pompieri militari din
România, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihail
Grigore Sturdza al Județului Iași, își desfășoară activitatea în
subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și
sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență,
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În prezent reunește servicii de urgență în domeniile
prevenirii, stingerii incendiilor, protecție civilă, S.M.U.R.D. și
structuri suport, iar pentru conducerea, coordonarea și
executarea misiunilor de intervenție, are în subordine un
dispecerat comun I.S.U.-S.M.U.R.D.-S.A.J., patru subunități
dispuse în municipiile Iași, Pașcani și orașul Tg. Frumos, precum
și trei puncte de lucru în localitățile Hârlău, Podu Iloaiei și
Răducăneni.

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,
având ca obiectiv fundamental creşterea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă
şi restabilirea rapidă a stării de normalitate.



OBIECTIVE 

INSTITUȚIONALE

1.
• Reducerea timpului de răspuns şi asigurarea unei

intervenţii cu eficienţă maximă, pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc
repartizate.
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• Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situaţiilor de 
urgenţă prin creşterea calităţii acţiunilor de prevenire.2.

• Creşterea nivelului de perfecţionare şi specializare a 
personalului  prin organizarea și coordonarea activităților de 
pregătire pe toate palierele și domeniile de acțiune.

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.

4.



• Creşterea capacităţii de rezilienţă a comunităţilor.5.

• Creşterea ponderii participării voluntarilor în echipele 
de intervenţie ale unităţii.6.

• Extinderea şi intensificarea cooperării la nivel
internaţional și interinstituțional în domeniile
situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă.

7.



• Asigurarea măsurilor necesare pentru acoperirea deficitului
de personal şi calificarea acestuia prin cursuri, 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.

8.

• Dezvoltarea patrimoniului imobiliar şi îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă, pregătire, cazare, depozitare şi garare.9.

• 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,

10.



• Organizarea cadrului juridic și realizarea măsurilor necesare
pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale unităţii în
raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii, persoane fizice sau
juridice.

11.

• 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.

12.



MANAGEMANTUL 

RESURSELOR 

INSTITUȚIONALE



La finele anului 2019 încadrarea cu personal a unității era în procent de
94,9%, din care 89,8% în structurile de intervenție și 10,2% în structurile de suport,
dinamica de personal suferind următoarele modificări:

Pierderi - 27 cadre militare:

• 6 cadre militare trecute în rezervă cu drept de pensie;

• 1 cadre militare trecute în rezervă prin demisie;

• 20 cadre militare mutate la alte inspectorate județene pentru situații de urgență.

Veniți din alte unități sau noi încadrați - 37 cadre militare:

• 2 cadre militare mutate de la alte unități militare;

• 30 absolvenți repartizați din instituțiile militare de învățământ;

• 4 cadre militare prin încadrare directă;

• 1 subofițer trecut în corpul ofițerilor.

Comparativ cu anul 2018 se observă o creștere cu aproximativ 1,3% a
încadrării cu personal a unității, respectiv cu 1,8% a personalului din structurile de
intervenție și cu 6,6% a personalului din structurile suport.



Recompense 2018 2019 Comparativ

Mulţumiri 14 1

Scădere cu
65%

Citare prin OZU 22 1

Felicitări 15 5

Înaintări în grad înainte de expirarea stagiului 19 19

Acordarea de distincții onorifice 2 3

TOTAL 82 29

Sancţiuni 2018 2019 Comparativ

Avertismente 3 2

Scădere cu

50%
Mustrări scrise 1 0

TOTAL 4 2

Pentru executarea atribuțiilor în mod defectuos, în anul 2019 au fost

atenționate 13 cadre militare.

SANCŢIUNI

RECOMPENSE



Comparativ cu rezultatele obţinute la evaluările din anul 2018, situaţia
rezultatelor obţinute pe anul 2019 se prezintă astfel:
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Pentru pregătirea personalului operativ, în cadrul Centrului de Antrenament și
Pregătire de Specialitate, au fost organizate, conduse şi finalizate un număr de 42 cursuri de
pregătire (13 serii la Modulul I, 13 serii la Modulul II, 12 serii la Modulul III, două serii la
Modulul XIV, o serie la Modulul I MApN, o serie la Modulul III cu personalul IGSU din
Republica Moldova) la care au participat un număr de 478 subofițeri și voluntari.

Serii
cursanti

Numar
cursanti

Cursanti
admisi

BC BT BR GL IS NT TL VN VS SV R.MD. DJ

Modul I 13 156 156 17 18 6 18 19 18 6 18 18 18

Modul II 13 156 156 18 18 6 18 18 18 6 18 18 18

Modul III 12 155 155 17 18 0 18 18 18 0 18 18 18 12

Modul XIV 2 15 15 15

Modul I MAPN 1 12 12

Serii de evaluare 10 120 120 24 12 12 0 12 0 12 12 24 12
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Pentru pregătirea în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, primului ajutor
medical calificat şi descarcerare, în cadrul Centrului de formare şi pregătire în descarcerarea şi
asistenţă medicală de urgenţă, au fost organizate şi desfășurate un număr de 18 cursuri de
pregătire, astfel:
• 4 cursuri de prim ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare;
• 3 cursuri de prim ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare - extindere

competențe;
• 3 cursuri de prim ajutor de bază;
• 2 cursuri ,,Prim Ajutor Calificat Şi Descarcerare” pentru elevi ai Școlii de Subofițeri de

Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești;
• 6 stagii de pregătire a personalului paramedical;

La aceste cursuri au participat un număr de 268 persoane (251 au absolvit),
participanţii provenind din: I.S.U.J. Iaşi (59), I.S.U.J. Botoşani (26), I.S.U.J. Harghita (6), I.S.U.J.
Neamţ (35), I.S.U.J. Suceava (30), I.S.U.J. Vaslui (19), Școala Boldești (45), precum și din IGJR (5),
IGAv (1), ANP (1), voluntari (46), Spitalul Sf. Spiridon Iași (1) și SVSU din județul Iași (5).



Cap.61.05.00 – „Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor”: 50.131,50 mii lei

Titlul I – Cheltuieli de personal: 48.136,20 mii lei

Titlul II – Bunuri şi servicii: 1.748,40 mii lei

Titlul X – Proiecte cu finanțare din fonduri externe 13,00 mii lei

Titlul XIII – Investiţii: 230,76 mii lei

Cap. 68.06.00 – „Asistenţă socială pentru familie şi copii”: 230,50 mii lei

Titlul IX – Asistenţă socială (indemnizaţii şi stimulente): 230,50 mii lei

www.isujis.ro

Comparativ cu anul precedent, bugetul de cheltuieli aprobat conform Legii bugetului 
de stat, cu modificările şi alocările rectificative la Titlul I “cheltuieli de personal” a fost mai mare 
cu 9.597,70 mii lei, iar la Titlul II ,,bunuri şi servicii” mai mare cu 41,90  mii lei.

De asemenea, a fost alocată suma de 230,76 mii lei la Investiţii, din care s-au achitat:

• Garaj autospeciale la Detașamentul II = 164,97 mii lei

• Dotări independente popotă = 65,79 mii lei

La finele fiecărui trimestru, execuţia bugetului de cheltuieli a fost de 100% la toate 
capitolele şi titlurile de cheltuieli, obiectiv stabilit şi atins.

96%

4%
BUGET 2019

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii



Ambulanțe SMURD - 8 buc:

- 1 ambulanță tip C , Renault Master,
primită prin proiectul „Îmbunătățirea
capacității de intervenție la urgențele
medicale Regiunea Nord-Est”, POR
2014-2020;

- 7 ambulanțe tip B2 Volkswagen
Transporter 4X4, primite prin
proiectul „Îmbunătățirea capacității
de intervenție la urgențele medicale
Regiunea Nord-Est”, POR 2014-2020.

Autoutilitară- 1 buc:

-1 autoutilitară N1, marca Dacia
Dokker;

Autospecială munca operativă-1 buc:

autoturism M1G, marca Dacia Duster;

Microbuz- 1 buc:

1 autoturism M1 (microbuz 8+1),
marca Opel Vivaro;

Buldoexcavator- 1 buc:

-1 complet Buldoexcavator cu
remorca transport;

Automacara – 1 buc:

1 automacara cu braț ridicător.

În anul 2019, prin structurile centrale ale MAI, instituţia noastră a fost
înzestrată cu 13 mijloace de intervenţie, astfel:



Mijloace de intervenţie din dotare – 148, din care:

A. Autospeciale și mijloace tehnice pentru intervenție 

P.S.I.=46

16 autospeciale de stingere cu apa si spumă;

4 autospeciale complexe de primă intervenţie la incendii, 

salvare şi prim ajutor;

4 autospeciale de prima interventie si comanda

3 autospeciale pentru control tehnic de prevenire a incendiilor 

4 autospeciale pentru salvări de la înălţime;

6 motopompe remorcabile;

8 motopompe transportabile;

1 pernă pneumatică cu remorcă de transport.

B. Autospeciale pentru intervenție SMURD=34

21 ambulanțe pentru intervenţie SMURD;

1 autospecială pentru păstrarea temporară şi transport în

regim frigorific (morga mobilă)

1 autospecială pentru tratament hiperbaric și oxigenoterapie

1 autospecială de intervenţie la accidente colective şi 

calamităţi;

3 autospeciala de transport personal si victime multiple;

2 motociclete pentru intervenţie SMURD;

3 vehicul şenilat / roţi tip UTV cu capacitate mărită de 

trecere; 

2 autospeciale pentru intervenţie la descarcerare.

C. Autospeciale și utilaje pentru alte tipuri de 

intervenții=27

1 autospecială cu echipament specific pentru transport 

scafandri;

7 ambarcațiuni pentru căutare şi salvare persoane în mediul 

acvatic;

5 autofreze de zăpadă multifuncţionale;

1 autospecială pentru asigurarea comunicaţiilor;

1 autospecială pentru intervenţii pirotehnice;

1 autospecială pentru transport apă;

1 snow-mobil utilitar cu remorcă de transport;

1 buldoexcavator;

1 automacara;

2 mijloace pentru intervenţii CBRN;

3 containere pentru suport logistic al intervenţiei tip II –

multirisc;

1 container pentru suport logistic al intervenţiei tip IV-

Iluminat de 450 KVA;

1 bucătărie rulantă mobilă;

1 tabără mobilă.
D. Autovehicule și autospeciale pentru transport personal 

și materiale=41

13 autovehicule de transport efective;

3 autocamioane cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare 

cu cârlig;

3 autocamioane pentru transportul materialelor la intervenţie;

5 microbuze;

1 autoutilitară;

1 autovehicule pentru aprovizionare;  

15 remorci și semiremorci pentru transportat tehnică.



REALIZĂRI
ÎN DOMENIUL DE 

COMPETENȚĂ



În anul 2019, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi, precum şi
serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au intervenit pentru gestionarea unui
număr de 14.919 situaţii de urgenţă.

Faţă de anul precedent, în anul 2019 numărul intervenţiilor a crescut cu 16%, de
la 12.906 intervenţii în anul 2018, la 14.919 intervenţii în anul 2019, iar pe timpul
intervenţiilor au fost salvate/asistate 12.238 persoane (126 la incendii şi 12.112 S.M.U.R.D.).

Media zilnică a intervențiilor a fost 41.



Analiza comparativă a intervenţiilor desfăşurate în anul 2019 faţă de 2018.

Repartiția intervențiilor
pentru stingerea 

incendiilor în anul 2019

Tipul intervenţiei 2019 2018 %

Intervenţii în situaţii de urgenţă

Incendii 595 542 +10%

Incendii de vegetație și altele 329 220 +50%

Intervenţii pirotehnice 240 209 +15%

Intervenţii SMURD (Intervenţii medicale, Descarcerare, Asistenţă persoane) 11.370 10.127 + 12%

Salvări animale 72 74 - 3%

Alte intervenţii 2.313 1.684 +37%

TOTAL 14.919 12.906 +16%

Alte situaţii

Alte situaţii (alarmă falsă, întors din drum, deplasare fără intervenţie) 865 803 +8%

a) de către subunităţi singure sau în cooperare

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

924 dintre care:

• Detaşamentul 1 de Pompieri Iaşi: 353 (225+128 în cooperare)

• Detaşamentul 2 de Pompieri Iaşi: 271 (135+136 în cooperare)

• Secţia de Pompieri Paşcani: 92 (47+45 în cooperare)

• Secţia de Pompieri Tg. Frumos: 169 (91+78 în cooperare)

b) de către I.SU.J. limitrofe: 9

c) de către S.V.S.U.: 28

g) alte situaţii: 2



Din totalul incendiilor produse în anul 2019 în zona de competenţă a
inspectoratului, 63% (373 incendii) au fost produse la gospodăriile cetăţenilor,
din care:

• locuinţe: 208

• case individuale: 160;

• apartamente în blocuri de locuit: 48;

• depozite de furaje: 56;

• anexe gospodăreşti: 109.

În ceea ce priveşte numărul victimelor înregistrate în urma producerii
incendiilor, în anul 2019 au fost înregistrate 62 victime, din care 17 decedaţi şi
45 răniţi, cu 121% mai multe decât în anul 2018 (28 de victime, din care 12
decedați și 16 răniți).

Timpul mediu de răspuns la intervenţiile pentru stingere a crescut cu
2’30’’, de la 13’33’’ în 2018, la 16’03’’ în 2019 (timpul mediu de răspuns pentru
mediul urban a crescut de la 5’35’’ în anul 2018, la 5’58’’ în anul 2019 şi timpul
mediu de răspuns pentru mediul rural a crescut de la 19’23’’ în 2018, la 22’54’’
în 2019).



Situaţia intervenţiilor echipajelor SMURD

Repartiția intervențiilor medicale pe echipaje se prezintă astfel:

• TIM / Detașamentul 1 de Pompieri Iași: 1557 intervenții;

• TIM NN / Detașamentul 1 de Pompieri Iași : 38 intervenții;

• EPA / Detașamentul 1 de Pompieri Iași: 2630 intervenții;

• EPA Punct de lucru Podu Iloaiei: 886 intervenții;

• Echipaj moto de intervenție urbană SMURD / Detașamentul 

1 de Pompieri Iași: 36 intervenții.

• EPA / Detașamentul 2 de Pompieri Iași: 2197 intervenții;

• EPA Punct de lucru Răducăneni: 512 intervenții;

• Echipaj moto de intervenție urbană SMURD / Detașamentul 

2 de Pompieri Iași: 8 intervenții;

• EPA Secția de Pompieri Pașcani: 1307 intervenții;

• EPA Secția de Pompieri Târgu Frumos: 1057 intervenții;

• EPA Punct de lucru Hârlău: 904 intervenții.

Timpi operativi înregistraţi

Timpul mediu de răspuns pentru echipajele SMURD a fost
de 13’41’’, în creștere cu 5’’ faţă de anul 2018.

În mediul urban timpul mediu de răspuns a fost de 05’47’’
iar în mediul rural de 19’21’’.

Timpul mediu de intervenție pentru echipajele SMURD a
fost de 1 h 03’02’’



În anul 2019 a fost activat / declanșat Planul roșu de intervenție pentru
gestionarea unui număr de trei evenimente în care au fost înregistrate victime multiple
sau a existat posibilitatea înregistrării de victime multiple, precum şi cu ocazia organizării
a două exerciţii de cooperare.

Misiuni pirotehnice
În anul 2019, echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului 2 Iaşi a executat un număr de
240 misiuni pirotehnice, în creștere cu 15% faţă de anul precedent (209 intervenţii),
astfel:

a) 233 misiuni pirotehnice de asanare, fiind ridicate şi depozitate în vederea
distrugerii:

• proiectile = 396 buc;
• grenade = 78 buc;
• bombe și mine = 395 buc;
• alte muniţii = 3.294 buc.

Suprafaţa asanată a fost de 53.702 mp.
b) 7 misiuni pirotehnice de distrugere



Monitorizare Situații de Urgență și Dispecerat

Pe parcursul anului 2019 în Dispeceratul comun ISU-SMURD-SAJ s-au primit prin 

SNUAU-112 un număr de 36.332 de apeluri (6,7% din totalul apelurilor de urgență la nivel 

județean), fiind monitorizate, dispecerizate şi luate în evidență un număr de 15.781 de 

rapoarte, dintre care 4.181 rapoarte de intervenţie în situaţii de urgenţă şi 11.600 rapoarte 

S.M.U.R.D.
În ceea ce priveşte transporturile de materiale (deşeuri) periculoase şi transporturile

speciale, în perioada analizată, prin dispeceratul unităţii au fost monitorizate un număr de 8.730

transporturi periculoase şi 671 de transporturi speciale.

Din totalul transporturilor periculoase, 4.253 au vizat tranzitarea zonei de competenţă, iar 4.477 au vizat

transporturi din zona de competenţă şi pentru care au fost transmise notificări către structurile interesate.

În perioada analizată, faţă de raportările cu caracter permanent au fost întocmite 144 rapoarte / note de

informare / documente operative, astfel:

• 36 rapoarte cu misiuni de asanare/distrugere;

• 70 note de informare privind producerea incendiilor de vegetaţii uscate transmise la Garda Naţională

de Mediu – CJ Iaşi;

• 15 rapoarte cu detalii referitoare la scoaterea din intervenţie a mijloacelor de intervenţie;

• 7 rapoarte privind fenomene meteo periculoase;

• 9 rapoarte de informare înaintate la IGSU în urma transmiterii de mesaje prin sistemul RO-ALERT;

• 7 note de informare transmise la IPJ în urma înregistrării de alarme false.

În anul 2019 au avut loc 69 evenimente deosebite, care au fost raportate prin SIMIEOP şi

pentru care au fost întocmite fişe de eveniment, precum şi jurnalul acţiunilor operative aferent.



Înștiințare, alarmare, evacuare
Sistemul de alarmare a populaţiei din judeţului Iaşi este format din echipamente și mijloace de înștiințare și 

alarmare din care: 190sirene (45 sirene electronice și 145 sirene electrice), 2 centrale de alarmare pentru acționarea 

sirenelor din municipiul Iași  şi 1 centrală de alarmare aparținând SGA Iași (în proiect de investiție). 

Acţionarea mijloacelor de alarmare se execută astfel: 

- centralizat, pentru 23 sirene electronice: 17 din Punctul de Comandă al municipiului Iaşi (centrală de alarmare 

radio) și 6 de la sediul ABA Prut-Bârlad Iași;

- local, pentru 22 sirene electronice, de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă;

- local, pentru 131 sirene electrice, de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă;

- local, pentru 14 sirene electrice, de către operatorii economici/instituțiile publice deținători sirene de alarmare.

Adăpostire 
Situația privind adăposturile de protecție civilă se prezentă astfel:

• 135 adăposturi de protecție civilă publice care pot adăposti 12.343 persoane;
• 46 adăposturi de protecție civilă private care pot adăposti 5.979 persoane;
• 159 spații ce pot fi amenajate ca adăposturi cu o capacitate de 29.606 persoane;
• 3 puncte de comandă, din care două aparținând Consiliului Județean Iași (1 de bază + 1 rezervă ) și unul 

aparținând de Primăria Municipiului Iași. 

Protecţia CBRNe

În anul 2019 a fost actualizată baza de date cu instituțiile publice / operatorii economici sursă de risc, astfel:

9 operatori economici cu risc chimic şi care nu intră sub incidenţa Legii 59/2016;

1 operator economic sursă de risc care intră sub incidența Legii 59/2016;

77 obiective sursă de risc biologic;

7 operatori economici/instituţii sursă de risc nuclear sau radiologic;

6 operatori economici care transportă deşeuri periculoase – în conformitate cu prevederile H.G.R.

1061/2008.

În anul 2019 echipajul CBRNe a executat trei intervenții de specialitate, respectiv două în municipiul Iaşi şi una în

municipiul Piatra Neamţ..

Compartimentul Misiuni Protecție Civilă



Controale de prevenire pe categorii de obiective

1514 controale în anul 2019

Investiții

Operatori economici

Instituții

Localități

Obiective substanțe 
periculoase, obiective 
hidrotehnice
SVSU/SPSU



Dinamica activităților de prevenire executate în 2019 comparativ cu anul anterior, 

se prezintă astfel:

În decursul anului 2019 au fost executate 1.294 controale de prevenire, în
creștere cu 12,10 % comparativ cu anul 2018 când au fost executate 1.069 controale.
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În anul 2019 au fost aplicate 3.485 sancţiuni contravenţionale, în creștere cu
7,23% comparativ cu anul 2018 când au fost aplicate un număr de 3.233 sancțiuni.

Cuantumul total al amenzilor aplicate în 2019 este de 2.657.201 lei, ceea ce
reprezintă o scădere cu 6% comparativ 2.816.801 lei aplicat în anul 2018.

În anul 2019 au fost aplicate un număr de 2.686 avertismente, ceea ce reprezintă
o creștere cu 9,08% comparativ cu anul 2018 când au fost aplicate 2.442.

Au fost aplicate 799 amenzi contravenționale în anul 2019, în creștere cu 1%
comparativ cu 791 amenzi aplicate în anul 2018.

Pe timpul controalelor de prevenire au fost identificate un număr de 214 obiective
puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu.
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Avizare - Autorizare

În anul 2019 au fost analizate un număr de 1.938 de documentaţii de
avizare/autorizare din punct de vedere al securităţii la incendiu şi protecţie civilă, în scădere
cu 1,22 % faţă de anul 2018 când au fost analizate 1.962 documentații.
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La nivelul judeţului Iaşi activitatea de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a fost organizată conform
,,Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă’’ aprobat de Prefectului județului Iași.
Pe parcursul anului 2019 au fost organizate şi desfăşurate 7 activităţi de pregătire după cum urmează:
• o convocare cu preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă la care au participat un număr de
40 de persoane;
• o convocare de pregătire cu şefii centrelor operative cu activitate temporară la care au participat un
număr de 60 de persoane;
• două convocări de pregătire cu reprezentanţii instituţiilor/operatorilor economici care, conform
prevederilor O.M.A.I. 75/2019, trebuie să înfiinţeze serviciu privat pentru situaţii de urgenţă, la care au
participat un număr de 38 de persoane;
• două convocări cu şefii S.V.S.U. de pe raza judeţului Iaşi, la care au participat un număr de 64 de persoane;
• o convocare de pregătire cu personalul clerical şi cel asimilat al cultelor recunoscute cu atribuţii de
conducere la nivelul obiectivelor de cult religioase, la care au participat un număr de 120 de persoane.
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La sfârşitul anului 2019, în
evidenţele unităţii se află un
număr de 249 de voluntari.
Din punctul de vedere al
claselor de competenţă,
voluntarii ce îşi desfăşoară
activitatea la sediul
inspectoratului se împart după
cum urmează:

Inspectoratul a acordat şi în acest an o atenţie deosebită Campaniei ,,Salvator
din pasiune’’ care continuă, activitatea fiind promovată atât în presa scrisă cât şi în mediul
on-line. Astfel, există un interes sporit din partea populaţiei pentru acest domeniu, fiind
încheiate 151 contracte de voluntariat.

Pe parcursul anului 2019, voluntarii ISU au participat la cursuri organizate de 
I.S.U. Iaşi, după cum urmează:

- curs de iniţiere – 159 voluntari;
- curs de prim ajutor de bază – 21 voluntari;
- curs de prim ajutor calificat – 13 voluntari;
- modulul I – 1 voluntar;
- modulul XIV – 15 voluntari.
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Informare preventivă

• 1.609 activități executate la 672 de operatori economici, 852 de instituții și 85 la localități, fiind
instruiți cu privire la modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență un număr de
10.877 de persoane din cadrul operatoriilor economici, 9.385 de persoane din cadrul instituțiilor
publice și 3.914 de persoane din structura unităților administrative;

• 113 de activități de tipul ”Ziua Porților Deschise”;
• 9 activități preventive desfășurate în puncte mobile de informare preventivă în centre comerciale,

piețe, târguri și expoziții.
Au fost diseminate materiale de informare preventivă după cum urmează:

12 tipuri de broșuri în tiraj de 3.045 bucăți;
15 tipuri de pliante/flyere în tiraj de 57.188 bucăți;
4 tipuri de afișe în tiraj de 423 bucăți;
7 din alte categorii în tiraj de 530 bucăți.

De asemenea, în anul 2019 au fost încheiate un număr de 13 protocoale cu instituții
publice/ operatori economic / OUG-uri.



ACTIVITATEA 

STRUCTURILOR 

DE SUPORT 



SUBSISTEMUL DE COMUNICAŢII CU FIR
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.

SUBSISTEMUL COMUNICAŢII RADIO 
Comunicațiile prin mijloace radio au fost asigurate utilizând echipamente radio în gama

undelor scurte în gama HF, ultrascurte în gama VHF, în gama UHF (rețeaua digitală TETRA), comunicații
prin satelit și în rețeaua WiMAX asigurată de S.T.S.

SUBSISTEMUL INFORMATIC ŞI COMUNICAŢII DE DATE 
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.
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 facilitarea relaţiei inspectoratului cu societatea civilă unitatea noastră are achiziţionate servicii de
găzduire web iar site-ul inspectoratului a fost permanent actualizat și securizat.



În anul 2019 la nivelul Compartimentului Secretariat, Documente Clasificate și 
Arhivă  au fost înregistrate  un număr de 18.348  documente,  din care:

• 11.226  neclasificate;
• 1 997    clasificate;
• 170  petiții;
• 1.974  rapoarte personale;
• 876  cereri de multiplicare;
• 2.105  cereri emitere avize, autorizații, etc. 

Au fost vizate
următoarele
priorităţi:

➢ protecţia fizică a documentelor şi informaţiilor clasificate;
➢ protecţia personalului privind accesul la informaţii clasificate;
➢ protecţia prin măsuri procedurale;
➢ 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.

Nu au fost constatate incidente de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.



Au fost reprezentate interesele I.S.U.J. Iaşi într-un număr de 64 cauze, astfel:
• 11 dosare având ca obiect „plângere contravenţională”;
• 51 dosare având ca obiect „drepturi salariale”;
• 1 dosar având ca obiect „contestaţie sancţiune disciplinară”;
• 1 dosar având ca obiect „anulare act administrativ”.

Din cele 64 dosare, nouă au fost finalizate, hotărârea instanţei fiind favorabilă unităţii
pentru opt dintre acestea. Celelalte 55 dosare sunt în diferite stadii de judecată.

Asistenţa psihologică a personalului s-a acordat unui număr de 586 cadre, prin
cunoașterea și observarea conduitei cadrelor în diverse situații, prin 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.

Ofiţerul psiholog a participat la testările psihologice efectuate de către Centrul de
Psihosociologie al ministerului 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 din unitate.
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INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI 

INTERNAȚIONALĂ
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A. La nivel preventiv şi operativ

În domeniul activităţii de prevenire, în anul 2019 au fost executate 10 activităţi de
cooperare cu alte instituţii (8 misiuni de controale inopinate de prevenire cu IPJ si IJJ Iași, 1
acţiune cu Apele Romane si Garda de Mediu pentru verificare cursuri de apă si 1 acţiune cu
GNM si ANM pentru inventarierea unui obiectiv SEVESO), precum şi 30 de întâlniri in comisii de
analiza tehnica, comisii de recepţie la terminarea lucrărilor și in comisii tehnice de urbanism (cu
ANM, ISC, reprezentanţi urbanism din cadrul primăriilor).

În domeniul operativ, la nivelul zonei de competenţă au fost planificate, organizate,
coordonate şi executate o serie de misiuni în cooperare cu alte instituţii / structuri judeţene,
astfel:

✓ 152 misiuni de asigurare a măsurilor specifice cu ocazia desfăşurării unor manifestări cu
public numeros sau cu grad ridicat de risc;

✓ 25 misiuni de asigurare a măsurilor specifice pe timpul desfăşurării unor manifestări sportive;

✓ 2 activări ale CJCCI în perioadele 03.06.2019, ora 12.00 – 05.06.2019, ora 16.00, respectiv
06.06.2019, ora 18.30 - 09.06.2019, ora 16.00 cu reprezentanții structurilor MAI, SGA, SDN,
DJADP, Delgaz Grid și Poliția Locală Iași, în vederea coordonării în sistem integrat a acțiunilor
de gestionare a situațiilor de urgență produse în urma manifestării fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase vizate de avertizări meteo/hidro Cod Portocaliu și Cod Roșu;-

✓ 1 activare a CJCCI pe timpul derulării exerciţiului organizat la nivel naţional „Seism2019” din
perioada 15 – 17.10.2019.
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B. La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situații de Urgență.

Pe parcursul anului 2019, 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
de cooperare pentru gestionare a situaţiilor de urgenţă care s-au produs în judeţul Iaşi. Astfel, prin
Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. au fost planificate şi executate activitățile specifice comitetului,
din care cele mai importante au vizat:
• actualizarea permanentă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și a bazei de date necesare

înştiinţării comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;
• actualizarea bazelor de date, documentelor și planurilor de interes judeţean, după cum urmează:

✓ Componenţa Comitetului Judeţean, precum şi a Grupurilor de Suport Tehnic potrivit prevederilor şi
riscurilor stabilite prin H.G. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc;

✓ Planul de analiză și acoperire a riscurilor în județul Iași;
✓ Plan măsuri sezon rece 2019-2020;
✓ Plan de înștiințare alarmare al județului;
✓ Planul asigurării cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență

în anul 2019, la nivelul județului Iași;
✓ Planul de activități al C.J.S.U. pentru anul 2020.

Membrii C.J.S.U. Iași au fost convocaţi și au participat la 11 şedinţe (2 ordinare și 9
extraordinare) ce au avut drept scop prezentarea unor aspecte de interes naţional şi judeţean, în care au
fost adoptate un număr de 9 hotărâri.

În anul 2019, au fost emise un număr de 5 ordine ale Prefectului în domeniul gestionării

situaţiilor de urgenţă.
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B. La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situații de Urgență.

2018 2019 %

Comune afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase 71 81 14%

Comune afectate de alunecări de teren 2 1 -50%

Total comune afectate 73 82 12%

Case distruse 0 3 300%

Case avariate 68 43 -39%

Anexe distruse 0 2 200%

Anexe avariate 58 34 -41%

Obiective social-economice 19 7 -63%

Amenajări hidrotehnice/acumulări piscicole 3 3 0%

Poduri și podețe 96 152 +37%

Drumuri naționale (km) 0,155 0 -100%

Drumuri județene (km) 80,694 71.83 -11%

Drumuri comunale și sătești (km) 569,991 478,723 -16%

Străzi 0 71,268 71,268%

Alte pagube 11 12 +9%

Valoare pagube (mii lei) 94.225,65 54.335,49

În urma constatărilor în teren, Grupurile de Suport Tehnic din cadrul C.J.S.U. au întocmit:
• 9 rapoarte de sinteză privind efectele produse de fenomenele meteorologice periculoase;
• 1 raport de evaluare privind efectele produse de alunecările de teren.
Efectele înregistrate la nivelul judeţului și validate prin rapoarte de sinteză, în anul 2019, comparativ

cu anul 2018, au fost următoarele:
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Activitatea specifică a fost desfăşurată în conformitate cu prevederile O.M.A.I. 143/2015
privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul M.A.I.,
principalele activităţi fiind următoarele:

➢în perioada 27-28.03.2019, 1 ofițer a participat în Bruxelles, Belgia, la Conferința a 5-a a
Comitetului Director al Programului PPRD EAST 2 al UE.

➢în perioada 14-19.07.2019, 1 ofițer a participat la un schimb de experiență în Bruxelles,
Belgia, în cadrul Centrului de Cooperare a Răspunsului la Urgențe – incendii de pădure.

➢în perioada 09-10.09.2019, 6 ofițeri au participat la Iași, la Comitetul Director din cadrul
proiectul SMURD 2.

➢în perioada 25-29.11.2019, 6 ofițeri au participat la Chișinău în Republica Moldova la
actualizarea Procedurii Comune de Intervenție în Situații de Urgență România-Moldova.
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A. În urma unei idei de proiect propusă de unitatea noastră, sub îndrumarea Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență, reprezentanți ai unității noastre au participat la întâlniri bilaterale
între structurile de intervenție în situații de urgență din Romania și Republica Moldova. În urma discuțiilor
purtate, unitatea noastră a depus în calitate de partener o cerere de finanțare pentru realizarea
proiectului ”Răspuns eficient în situații de urgență transfrontaliere”.

Obiectivul proiectului îl reprezintă construirea și dotarea unui Dispecerat integrat pentru
coordonarea intervențiilor în situații de urgență în zona transfrontalieră România – Republica Moldova,
unitatea fiind în etapa de evaluare a ofertelor pentru serviciul de proiectare a construcției ce va fi
amplasată la sediul inspectoratului din str. Lascăr Catargi nr. 59.

Menționăm că valoarea totală a proiectului este de 2,2 milioane de euro, unitatea noastră
beneficiind de jumătate din sumă.

B. Documentația privind construirea ”Poligonului pentru pregătirea de specialitate
a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi Republica Moldova”, din
cadrul 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”, (în care inspectoratul participă în calitate de partener) a fost aprobată, în luna iunie
2019 fiind încheiat contractul de finanțare. Menționăm că valoarea acestui proiect este de 10
milioane de euro, din care ISUJ Iași va beneficia de 4.214.142 euro.



MANAGEMENTUL 
COMUNICĂRII
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Activitatea de informare şi relaţii publice desfăşurată în cadrul
inspectoratului în anul 2019 a fost reprezentată în mass-media prin 2.505 apariţii cu
referiri la misiunile inspectoratului.

Au fost realizate 117 comunicate de presă și buletine informative şi 629 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.

Cele mai importante evenimente care au reţinut atenţia presei au fost:
• exerciţiile de înştiinţare, pre-alarmare, avertizare, alarmare şi evacuare a

populaţiei Miercurea sirenelor;
• prezenţa Caravanei SMURD în judeţul Iaşi;
• vizita Suveranului Pontif în municipiul Iaşi;
• participarea inspectoratului la a III-a ediţie a activităţii umanitare Hai să dăm

mână cu mână!;
• activitatea umanitară care a constat în dăruirea unui Trusou pentru primul copil

născut în noaptea de Crăciun - copil provenit dintr-o familie defavorizată, precum
şi articole de îmbrăcăminte altor opt nou născuţi din aceeaşi perioadă.



OBIECTIVE ȘI 
PRIORITĂȚI

2020



➢ asigurarea cadrului organizatoric necesar implementării măsurilor şi acţiunilor prevăzute în Planul de
acţiune al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2020 și Strategiei de consolidare și dezvoltare a
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

➢ asigurarea unei capacităţi de răspuns credibile în situaţii de urgenţă și gestionarea riscurilor pentru
asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane;

➢ planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor ocazionate de împlinirea a 185 de ani de la
înfiinţarea unităţii şi 15 ani de la înfiinţarea SMURD Iaşi ;

➢ creşterea rolului de autoritate de stat a instituţiei şi sporirea nivelului de securitate al

cetăţeanului;

➢ dezvoltarea intra/interinstituțională prin aplicarea programelor europene cu fonduri nerambursabile;

➢ continuarea procesului de dotare cu mijloace tehnice de intervenţie în situaţii de urgenţă;

➢ continuarea procesului de identificare a resurselor necesare pentru reorganizarea raioanelor de
intervenție în vederea respectării cerințelor stabilite prin criteriile operaționale, în special în mediul rural;

➢ continuarea procesului de perfecţionare a cunoştinţelor teoretice şi consolidarea deprinderilor şi
aptitudinilor personalului necesare asigurării interoperabilității la nivel regional;

➢ creşterea nivelului de participare al voluntarilor în echipele de intervenţie ale ISUJ și iniţierea unor

noi campanii de recrutare a voluntarilor din cadrul programului „Salvator din pasiune”



CONCLUZII
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Încrederea de care se bucură instituția noastră ne creează
responsabilitatea acțiunilor viitoare și ne angrenează într-un proces
susținut și asumat pentru menținerea în topul preferințelor celor în
slujba cărora suntem zi de zi – CETĂȚENII.

Sub deviza CURAJ ȘI DEVOTAMENT, echipajele de salvatori au
răspuns de fiecare dată cu promptitudine solicitărilor de ajutor și au
reușit, cu succes, să câștige lupta cu secundele pentru redarea șansei
la viață. Le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor mei care au
urmărit în permanenţă atingerea acestui deziderat, precum și pentru
efortul depus pentru ca, și în anul 2020, I.S.U.J. Iași să fie evaluat ca o
instituție cu cadre foarte bine pregătite profesional şi devotate
profesiei pe care și-au ales-o.



Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”Mihail Grigore Sturdza” 

al județului Iași

VĂ MULȚUMIM !


