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PLAN DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA  
STRATEGIEI DE CONSOLIDARE ȘI DEZVOLTARE 

A INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
pentru perioada 2017-2019 

Obiectivul general 1: Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
ACTIVITĂȚI/MĂSURI CONCRETE 

REZULTATUL 

ACȚIUNII 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
TERMEN 

RESURSE 

FINANCIARE 

NECESARE 

RESPON- 

SABILI 

1 Perfecționarea 

legislației în 

domeniu  

1.1. Elaborarea proiectului de Lege privind organizarea și 

funcționarea Corpului Național al Pompierilor 

Militari și Protecției Civile 

Lege adoptată Adoptarea legii de 

organizare și funcționare 

Decembrie 

2018 

- IGSU 

1.2. Implementarea mecanismelor aprobate prin Hotărârea 

CSAT nr.107/2015 privind Concepția națională de 

protecție prin evacuare și adăpostire a personalului 

autorităților administrației publice centrale și locale, 

instituțiilor publice, operatorilor economici și a 

populației, în situații de conflict armat, prin 

amendarea în mod corespunzător a Legii nr.481/2004 

privind protecția civilă  

Act normativ adoptat Adoptarea actului normativ 

de modificare a Legii 

nr.481/2004 privind 

protecția civilă 

Decembrie  

2017 

- IGSU 

1.3. Elaborarea proiectului de HG privind organizarea și 

funcționarea centrelor de coordonare și conducere a 

intervenției  

Act normativ adoptat Adoptarea HG privind 

organizarea și funcționarea 

centrelor 

Decembrie  

2017 

- IGSU 

1.4. Identificarea necesităților de intervenție normativă 
pentru reglementarea pregătirii, antrenării, 

perfecționării pregătirii și brevetării scafandrilor care 

intervin în vederea îndeplinirii misiunilor specifice 

MAI 

Brevetarea scafandrilor 
de intervenție în cadrul 

Centrului specializat 

din structura 

organizatorică a  ISUJ 

Constanța  

- Adoptarea 
cadrului normativ 

 

3 luni de la 
adoptarea 

legii 

prevăzute 

la pct.1.1 

- IGSU 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 Anexă la OMAI nr.70/13.06.2017 
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Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
ACTIVITĂȚI/MĂSURI CONCRETE 

REZULTATUL 

ACȚIUNII 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
TERMEN 

RESURSE 

FINANCIARE 

NECESARE 

RESPON- 

SABILI 

1.5. Amendarea reglementărilor referitoare la stabilirea 

criteriilor de performanță privind constituirea, 

încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și private 

pentru situații de urgență 

 

Act normativ emis Emiterea ordinului 

ministrului afacerilor interne 

pentru  modificarea OMAI 

nr.96/2016 pentru aprobarea 

Criteriilor de performanță 

privind constituirea, 
încadrarea și dotarea 

serviciilor voluntare și a 

serviciilor private pentru 

situații de urgență 

Iunie  

2017 

- IGSU 

1.6. Amendarea reglementărilor referitoare la stabilirea 

criteriilor de dimensionare a structurilor de intervenție 

Act normativ emis Emiterea ordinului 

ministrului afacerilor interne 

pentru  modificarea OMAI 

nr.360/2004 pentru 

aprobarea Criteriilor de 

performanță privind 

structura organizatorică și 

dotarea serviciilor 
profesioniste pentru situații 

de urgență 

Iulie   

2017 

- IGSU 

 

1.7. Amendarea legislației privind înființarea și stabilirea 

atribuțiilor Centrului Național pentru Securitate la 

Incendiu și Protecție Civilă 

Act normativ adoptat Adoptarea hotărârii 

Guvernului de modificare a 

HG nr.259/2005 privind 

înființarea și stabilirea 

atribuțiilor Centrului 

Național pentru Securitate la 

Incendiu și Protecție Civilă 

Decembrie 

2018 

- IGSU 

1.8. Elaborarea proiectului de act normativ de aprobare a 

Normelor metodologice privind elaborarea planurilor 

de urgență în caz de accidente în care sunt implicate 
substanțe periculoase 

Act normativ emis Emiterea ordinului 

ministrului afacerilor interne 

(prevăzut de art.12 alin.11 
din Legea nr.59/2016 

privind controlul asupra 

pericolelor de accident 

major în care sunt implicate 

substanțe periculoase ) 

Decembrie  

2017 

- IGSU 

 

1.9. Elaborarea proiectului de act normativ de aprobare a 

Dispozițiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la spații și clădiri utilizate de persoane cu 

dizabilități 

Act normativ emis Emitere ordin comun cu 

Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 

August  

2017 

- IGSU 
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Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
ACTIVITĂȚI/MĂSURI CONCRETE 

REZULTATUL 

ACȚIUNII 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
TERMEN 

RESURSE 

FINANCIARE 

NECESARE 

RESPON- 

SABILI 

1.10. Elaborarea proiectului de act normativ de 

aprobare a Regulamentului de organizare și 

funcționare a Grupului de lucru pentru evaluarea 

riscurilor la nivel național 

Act normativ emis  Emiterea ordinului 

ministrului afacerilor interne 

(prevăzut de art.6 alin.7 din 

HG nr.768/2016 privind 

organizarea și funcționarea 

Platformei naționale pentru 
reducerea riscurilor la 

dezastre ) 

Iunie  

2017 

- IGSU 

1.11. Amendarea reglementărilor privind Normele 

generale de apărare împotriva incendiilor 

Act normativ emis Emiterea ordinului 

ministrului afacerilor interne 

pentru  modificarea OMAI 

nr.163/2007 pentru 

aprobarea Normelor 

generale de apărare 

împotriva incendiilor 

Decembrie   

2017 

- IGSU 

1.12. Elaborarea proiectului de act normativ de 

aprobare a Normelor specifice de apărare împotriva 

incendiilor în unitățile Ministerului Afacerilor Interne 

Act normativ emis Emiterea ordinului 

ministrului afacerilor interne 

August  

2017 

- IGSU 

1.13. Revizuirea reglementărilor privind organizarea și 

asigurarea activității de înștiințare, avertizare, 

prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă 

Act normativ emis Emiterea ordinului 

ministrului afacerilor interne 

Decembrie  

2017 

- IGSU 

1.14. Elaborarea Normelor tehnice privind proiectarea 

și executarea adăposturilor și a punctelor de comandă 

de protecție civilă 

Act normativ emis Emiterea ordinului 

ministrului afacerilor interne 

(prevăzut de art.9, alin.1 lit.g 

din Legea nr.481/2004) 

Decembrie 

2017 

- IGSU 

1.15. Elaborarea Regulamentului privind acțiunile de 

prevenire, pregătire și de răspuns ale serviciilor de 

urgență profesioniste  

Act normativ emis Emiterea ordinului 

ministrului afacerilor interne 

(prevăzut de art.28 din 

Anexa la HG nr.1490/2004 

pentru aprobarea 

Regulamentului de 
organizare și funcționare și a 

organigramei Inspectoratului 

General pentru Situații de 

Urgență ) 

Iulie 

2017 

- IGSU 
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Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
ACTIVITĂȚI/MĂSURI CONCRETE 

REZULTATUL 

ACȚIUNII 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
TERMEN 

RESURSE 

FINANCIARE 

NECESARE 

RESPON- 

SABILI 

2 Îmbunătățirea 

capacității 

personalului de 

aplicare a legii 

2.1. Perfecționarea pregătirii personalului inspecției de 

prevenire, prin organizarea și/sau participarea la 

convocări, cursuri, seminarii, conferințe pe domenii 

specifice 

Creșterea competenței 

personalului în 

exercitarea rolului de 

autoritate de stat 

- Participarea la convocări, 

cursuri, seminarii, conferințe 

a 15% din personal/an; 

- Scăderea cu 20% raportat 

la anul anterior a numărului 

documentelor de control 
anulate în instanță pentru 

vicii de formă. 

anual 

 

100.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU 

2.2. Redirecționarea activității preventive în funcție de 

analiza situației operative 

Creșterea eficienței și 

stabilirea măsurilor 

corective 

Nr. analize efectuate lunar - IGSU 

3 Perfecționarea 

structurilor, 

standardelor și 

procedurilor de 

lucru ale 

inspecției de 

prevenire  

3.1. Procedurarea activităților preventive prin elaborarea/ 

actualizarea procedurilor de sistem și operaționale 

 

Proceduri aprobate 

pentru toate activitățile 

procedurabile 

Procentul de proceduri 

elaborate/actualizate 

Iunie 2017/ 

periodic 

- IGSU  

 

3.2. Debirocratizarea și eficientizarea activității prin: 

- crearea unei aplicații informatice destinate 

cetățenilor, pentru stabilirea încadrării construcțiilor și 

amenajărilor în categoriile celor care necesită aviz 
și/sau autorizație de securitate la incendiu 

- crearea unor evidențe informatizate pe linia 

inspecției de prevenire 

- stabilirea unui ghid informatic al reglementărilor 

tehnice incidente, ca instrument de lucru al 

personalului inspecției de prevenire 

Instrumente de lucru 

informatizate nou 

implementate  

- Reducerea cu 5% a 

numărului de solicitări 

adresate instituției 

 
- Nr. aplicații informatice 

operaționalizate 

Decembrie 

2019 

80.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU  

 

3.3. Dotarea cu mijloace informatice mobile a inspecțiilor 

de prevenire 

Întreg personalul este 

dotat cu mijloace 

informatice mobile 

Gradul de dotare a 

personalului inspecțiilor de 

prevenire cu mijloace 

informatice mobile 

Decembrie 

2019 

4.500.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU  

4 Consolidarea 

activității de 

supraveghere a 
pieței și a celei de 

avizare și 

autorizare 

4.1. Transferul către unitățile subordonate IGSU al 

activității de supraveghere a pieței 

- Preluarea atribuțiilor 

de către ISUJ/ISUB-IF  

- 50 persoane instruite 

- Plan de măsuri pentru 

transferul către unități 

- Nr. cadre pregătite  

Decembrie 

2019 

80.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU 

4.2. Achiziționarea de standarde necesare activității de 

supraveghere a pieței și a celei de avizare și autorizare 

96 standarde Nr. standarde achiziționate Decembrie 

2017 

25.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU 
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Obiectivul general 2: Consolidarea capacității de pregătire în situații de urgență a populației, autorităților, precum și instituțiilor și 

operatorilor privați, în special a celor care gestionează infrastructura critică 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
ACTIVITĂȚI/MĂSURI CONCRETE 

REZULTATUL 

ACȚIUNII 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
TERMEN 

RESURSE 

FINANCIARE 

NECESARE 

RESPON- 

SABILI 

1 Consolidarea 

activității de 

comunicare și 
informare 

preventivă 

1.1. Încheierea de colaborări cu societatea civilă (ONG și 

mass-media) și instituții ale statului care să ofere 

posibilitatea transmiterii mesajului instituțional de 
informare către publicul țintă 

3 parteneriate naționale 

 

1 parteneriat/ județ/an 

Numărul parteneriatelor 

încheiate 

Decembrie 

2018 

- DSU 

IGSU 

 

1.2. Furnizarea mesajului preventiv către populație, atât 

prin mesaje/mijloace coordonate/puse la dispoziție de 

la nivel central și local, cât și prin continuarea 

colaborărilor existente cu mass-media 

500 mesaje/an Numărul mesajelor difuzate Decembrie 

2019 

- DSU 

IGSU 

 

1.3. Continuarea parteneriatului cu E.ON „Împreună 

pentru siguranță” 

Diseminarea mesajului 

preventiv către 

populație 

Nr. de acțiuni derulate Decembrie 

2018 

150.000 lei/an 

(Bugetul de stat) 

DSU 

IGSU 

 

1.4. Efectuarea anchetei sociologice (sondaj de opinie) 

pentru măsurarea impactului activităților de informare 

publică preventivă în rândul populației 

Sondaj de opinie 

realizat 

Eșantion reprezentativ la 

nivel național 

anual 45.000 lei/an 

(Bugetul de stat) 

IGSU 

2 Consolidarea 

activității de 
pregătire a 

persoanelor cu 

atribuții în 

managementul 

situațiilor de 

urgență  

2.1. Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a 

reprezentanților instituțiilor prefectului și a 
personalului cu funcții de conducere și atribuții în 

domeniul situațiilor de urgență din administrația 

publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate 

Pregătirea a cel puțin 

80% din persoanele 
planificate 

Procentul de personal 

participant la curs raportat la 
cel planificat 

Decembrie 

2019 

- 

 

IGSU 

 

2.2. Pregătirea personalului de conducere și de intervenție 

în caz de accident nuclear sau urgență radiologică în 

conformitate cu prevederile HG nr.600/2014 privind 

aprobarea Strategiei naționale de securitate și 

siguranță nucleară 

Pregătirea a cel puțin 

80% din persoanele 

planificate 

Procentul de personal 

participant la curs raportat la 

cel planificat 

Decembrie 

2019 

- 

 

IGSU 

 

3 Consolidarea 

rolului de 

instituție 

responsabilă cu 

formarea 
personalului 

serviciilor 

voluntare și 

private pentru 

situații de urgență, 

3.1. Pregătirea în comun a personalului serviciilor 

voluntare/ private pentru situații de urgență cu 

personalul serviciilor profesioniste, în centrele de 

antrenament 

Instruirea a cel puțin 

400 de persoane din 

serviciile 

voluntare/private 

pentru situații de 
urgență 

Număr de persoane instruite Decembrie 

2019 

1.000.000 lei  

(Bugetul de stat) 

IGSU 

3.2. Extinderea aplicabilității instrucțiunilor privind 

intervenția în situații de urgență a serviciilor 

profesioniste la serviciile voluntare/ private pentru 

situații de urgență 

Uniformizarea 

acțiunilor de răspuns 

Nr. instrucțiuni 

implementate 

Decembrie 

2018 

- IGSU 
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Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
ACTIVITĂȚI/MĂSURI CONCRETE 

REZULTATUL 

ACȚIUNII 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
TERMEN 

RESURSE 

FINANCIARE 

NECESARE 

RESPON- 

SABILI 

precum și de 

instituție care 

avizează sectorul 

de competență și 

dotarea serviciilor 

voluntare și 
private. 

3.3. Eliminarea discrepanțelor la organizarea și 

desfășurarea concursurilor profesionale ale serviciilor 

voluntare și private pentru situații de urgență și 

armonizarea regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursurilor serviciilor 

voluntare/private cu cel al serviciilor profesioniste 

Act normativ emis Emiterea ordinului 

ministrului afacerilor interne 

pentru  modificarea OMAI 

nr.236/2012 pentru 

aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și 
desfășurarea concursurilor 

profesionale ale serviciilor 

voluntare și private pentru 

situații de urgență 

Decembrie 

2017 

- IGSU 

4 Preluarea 

responsabilităților 

de alertare a 

populației prin 

modernizarea și 

eficientizarea 

sistemului 

național integrat 
de înștiințare-

avertizare și 

alarmare 

4.1. Operaționalizarea centralelor electronice de înștiințare 

alarmare – tip dispecerat (pentru transmiterea 

mesajelor în situații de urgență sau conflict armat, de 

la nivel național la nivel județean) 

2 centrale 

operaționalizate 

Nr. centrale electronice tip 

dispecerat achiziționate 

Decembrie  

2017 

58.500 lei  

(Bugetul de stat) 

IGSU 

 

4.2. Operaționalizarea centralelor electronice de înștiințare 

alarmare – tip punct comandă (pentru transmiterea 

mesajelor  și/sau semnalelor în situații de urgență sau 

conflict armat, de la nivel județean la nivel local) 

41 centrale 

operaționalizate 

Nr. centrale electronice tip 

punct comandă operaționale 

Iunie  

2018 

1.575.000 lei  

(Bugetul de stat) 

IGSU 

 

4.3. Operaționalizarea rețelei CRONOS Rețea operaționalizată Achiziționarea 

echipamentelor necesare 

Decembrie 

2017 

4.500.000 lei  

(Bugetul de stat) 

DSU 

IGSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   7/13                                                                                                                                    NESECRET 

Obiectivul general 3: Consolidarea și dezvoltarea capacității operaționale și de răspuns  

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
ACTIVITĂȚI/MĂSURI CONCRETE 

REZULTATUL 

ACȚIUNII 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
TERMEN 

RESURSE 

FINANCIARE 

NECESARE 

RESPON- 

SABILI 

1 Creșterea 

capacității de 

răspuns integrat 

în situații de 

urgență medicală, 

incendii și 

protecție civilă 

1.1. Dezvoltarea bazelor teritoriale cu tehnică grea de 

intervenție 

3 baze Nr. baze teritoriale înființate Decembrie 

2019 

40.000.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU 

1.2. Elaborarea procedurilor de lucru ale centrelor de 

coordonare și conducere a intervenției (CCCI) 

Proceduri elaborate 

pentru toate activitățile 

procedurabile 

Număr de proceduri 

elaborate 

60 zile de la 

adoptarea 

HG privind 

organizarea 

și 

funcționarea 
CCCI 

- IGSU 

1.3. Operaționalizarea dispeceratelor integrate cu 

reprezentanți din instituțiile cu responsabilități în 

gestionarea situațiilor de urgență  

2 dispecerate Nr. de dispecerate 

operaționalizate 

Decembrie  

2019 

Resurse din 

partea tuturor 

instituțiilor 

IGSU 

2 Implementarea 

unor noi 

standarde, 

proceduri 

operaționale și 

tehnologii 

moderne 

2.1. Elaborarea concepțiilor naționale de răspuns (post 

seism, la epidemii, la inundații, la accident nuclear sau 

radiologic și la incendii de pădure) 

5 concepții naționale de 

răspuns aprobate 

Număr de concepții aprobate Decembrie 

2017 

- IGSU 

 

3 Dezvoltarea 
rețelei de puncte 

de lucru și 

creșterea 

mobilității 

3.1. Înființarea de puncte de lucru ale subunităților pentru 
reducerea timpului de răspuns 

10 puncte de lucru 
înființate/an 

Număr de puncte de lucru 
înființate 

Decembrie  
2019 

- IGSU 
 

4 Consolidarea 

cooperării la nivel 

național și 

internațional 

4.1. Organizarea reuniunilor/ seminariilor desfășurate în 

Belgia și România, rezultate ca urmare a deținerii de 

către țara noastră a Președinției Consiliului UE în 

perioada ianuarie – iunie 2019  

- 4 activități organizate; 

- 190 persoane 

participante. 

- Număr de activități 

organizate; 

- Număr de persoane 

participante. 

Decembrie 

2019 

364.600 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU 

4.2. Participarea la acțiuni pe plan internațional pe linia 

răspunsului la dezastre (testarea procedurilor 

operaționale, a planurilor operative de intervenție, 

seminarii/ schimburi de experiență, sesiuni de lecții 

învățate și bune practici). 

- 360 activități la care 

se participă; 

- 600 participanți. 

- Număr de activități la care 

se participă; 

- Număr de participanți. 

Decembrie 

2019 

730.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU 

4.3. Organizarea reuniunilor/ sesiunilor de pregătire/ 

schimburilor de experiență rezultate ca urmare a 

deținerii Președinției Inițiativei de Pregătire și 

Prevenire a Dezastrelor pentru Sud Estul Europei 

- 8 activități organizate; 

 - 70 persoane 

participante. 

Număr de activități 

organizate; 

Număr de persoane 

participante.  

Decembrie 

2019 

6.500 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU 

4.4. Participarea echipei RO-USAR la exerciții și misiuni 

de reducere a efectelor dezastrelor la nivel 

internațional 

3 exerciții/ 

misiuni 

Nr. exerciții/misiuni 

realizate/executate 

Decembrie   

2019 

700.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU 
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Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
ACTIVITĂȚI/MĂSURI CONCRETE 

REZULTATUL 

ACȚIUNII 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
TERMEN 

RESURSE 

FINANCIARE 

NECESARE 

RESPON- 

SABILI 

4.5. Operaționalizarea și notificarea modulelor asumate în 

cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii în 

cadrul Capacității Europene de Răspuns la Urgență 

(EERC) - Voluntary Pool 

7 module notificate Operaționalizare module: 

- posturi medicale avansate 

- evacuare medicală pe calea 

aerului; 

- capacitate mare de 

pompare a apei; 
- potabilizare a apei;  

- detectare și prelevare probe 

CBRN; 

- salvare victime la inundații 

cu bărci; 

- decontaminare CBRN. 

Decembrie 

2019 

45.000.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU 

 

5 Creșterea 

participării 

voluntarilor în 

echipele de 

intervenție ale 

IGSU 

5.1. Continuarea programului de voluntariat  Implicarea activă a 

voluntarilor în acțiunile 

de ajutor umanitar și în 

popularizarea măsurilor 

preventive 

1. Participarea voluntarilor 

la minim 5% din 

intervențiile serviciilor 

profesioniste pentru situații 

de urgență 

2. Participarea voluntarilor 
la minim 10% din acțiunile 

de informare preventivă 

Decembrie 

2019 

10.000.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU 

5.2. Pregătirea voluntarilor în centrele de formare/ 

antrenament ale IGSU 

Cel puțin 50% din 

personalul voluntar 

este pregătit 

Gradul de participare al 

personalului voluntar la 

programe de pregătire în 

centre 

Decembrie 

2019 

- 

 

IGSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   9/13                                                                                                                                    NESECRET 

Obiectivul general 4: Consolidarea capacității umane, logistice și administrative  

   

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
ACTIVITĂȚI/MĂSURI CONCRETE 

REZULTATUL 

ACȚIUNII 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
TERMEN 

RESURSE 

FINANCIARE 

NECESARE 

RESPON- 

SABILI 

1 Îmbunătățirea 

dotării cu 

echipamente și 

mijloace tehnice, 

bunuri materiale 

și echipamente de 

protecție adaptate 
tuturor 

categoriilor de 

misiuni 

1.1. Finalizarea achiziționării de echipamente și 

autospeciale de intervenție - prin proiectul Multirisc – 

Modul I  

107 echipamente și 

autospeciale 

achiziționate 

- 42 Autocamioane cu sistem 

hidraulic de încărcare 

descărcare cu cârlig; 

- 23 Containere suport 

logistic al intervenției tip I - 

căutare salvare; 

- 10 Containere suport 
logistic al intervenției tip II 

– multirisc; 

- 2 Autospeciale pentru 

tratamente hiperbarice și 

oxigeno-terapie; 

- 16 Autospeciale de 

intervenție și salvare de la 

înălțime (42+/-3m);  

- 2 Linii tehnice de 

întreținere echipamente 

individuale de protecție; 
- 1 Autospecială pentru 

păstrarea temporară și 

transport, în regim frigorific; 

- 6 Automacarale cu braț 

ridicător și platformă pentru 

transport accesorii și 

materiale; 

- 1 Tabără mobilă pentru 

persoane sinistrate / 

evacuate în sistem 

containerizat; 

- 4 Containere suport logistic 
al intervenției tip IV-

iluminat. 

Iulie 

2018 

139.556.000 lei 

(118.622.600 lei 

fonduri POIM, 

20.933.400 lei 

fonduri bugetul 

de stat) 

IGSU 

1.2. Achiziționarea de ambulanțe 450 de ambulanțe 

achiziționate 

Număr de ambulanțe 

achiziționate 

Decembrie 

2019 

202.500.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU 

1.3. Achiziționarea de autospeciale de stins incendii cu apă 

și spumă 

120 de autospeciale 

achiziționate 

Număr de autospeciale 

achiziționate 

Decembrie 

2019 

495.000.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU 

1.4. Achiziționarea de autospeciale de intervenție la 

incendii de pădure 

40 de autospeciale 

achiziționate 

Număr de autospeciale 

achiziționate 

Decembrie 

2017 

165.000.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU 

1.5. Dezvoltarea de produse de tehnică nouă realizate prin 

activități de cercetare – dezvoltare 

1 prototip omologat  Nr. prototipuri omologate Decembrie 

2019 

1.000.000 lei 

(Bugetul de stat) 

DGL 

IGSU 
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Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
ACTIVITĂȚI/MĂSURI CONCRETE 

REZULTATUL 

ACȚIUNII 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
TERMEN 

RESURSE 

FINANCIARE 

NECESARE 

RESPON- 

SABILI 

2 Dezvoltarea 

patrimoniului 

imobiliar și 

îmbunătățirea 

condițiilor de 

muncă, pregătire, 
cazare, depozitare 

și garare 

2.1. Construcția de poligoane de instruire pentru 

personalul operativ aparținând unităților subordonate 

IGSU 

6 poligoane de instruire 1. Poligon de pregătire 

căutare-salvare și stingere 

incendii la Iași (RO-MD); 

2. Poligon/bazin de pregătire 

pentru  scafandri (ISUJ 

Constanța); 
3. Centrul de pregătire 

pentru stingere incendii, 

căutare-salvare urbană, 

descarcerare și prim-ajutor și 

salvări din medii ostile vieții 

la SSPPC; 

4. Centrul de excelență în 

pregătirea personalului 

operativ la dezastre  la 

Gornești (jud. Mureș); 

5. Poligon de pregătire 
stingere și căutare-salvare la 

Siret  (RO-UA); 

6. Poligon de antrenament 

prevenire și pregătire 

dezastre la CNPPMSU. 

Decembrie 

2019 

22.700.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU 

2.2. Modernizare/extindere spații de lucru/cazare/garare  10 lucrări de investiții Număr de lucrări de 

investiții 

Decembrie 

2018 

15.000.000 lei  

(Bugetul de stat) 

IGSU 

3 Modernizarea 

sistemului de 

comunicații și 

tehnologia 

informației  

3.1. Extinderea rețelei RCVD la nivelul tuturor locațiilor 

IGSU, asigurând capacitatea de realizare de 

comunicații voce și date 

Conexiune la RCVD a 

175 de locații IGSU 

Număr de locații 

interconectate 

Decembrie 

2019 

1.125.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU  

 

3.2. Integrarea Punctelor de Comandă Mobile (PCM) în 

rețeaua RCVD  

7 PCM conectate la 

rețeaua RCVD 

Număr de PCM integrate la 

rețeaua RCVD 

Septembrie 

2017 

150.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU  

 

3.3. Extinderea Sistemului Național de Videoconferință al 
MAI la nivelul IGSU – structuri subordonate 

Accesul structurilor 
subordonate IGSU la 

sistemul de 

videoconferință este 

asigurat 

Număr de structuri 
interconectate 

August 
2017 

1.215.000 lei 
(Bugetul de stat) 

DGCTI 
IGSU  

 

3.4. Realizarea rețelei de Intranet, a domeniului IGSU și 

subdomeniilor inspectoratelor județene, precum și 

interconectarea acestora în același forest pe suport 

RCVD 

Operaționalizarea 

domeniului IGSU  

Număr de subdomenii ISUJ 

interconectate în domeniul 

IGSU 

Decembrie 

2017 

9.000.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU  
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Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
ACTIVITĂȚI/MĂSURI CONCRETE 

REZULTATUL 

ACȚIUNII 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
TERMEN 

RESURSE 

FINANCIARE 

NECESARE 

RESPON- 

SABILI 

3.5. Înlocuirea echipamentelor (stații de lucru și servere) 

uzate din punct de vedere moral și a produselor 

software pentru care nu se mai asigură suport tehnic, 

precum și asigurarea cu echipamente și produse 

software conform necesarului 

Tehnica de resortul IT 

din dotarea IGSU este 

înnoită și corespunde 

nivelului tehnologic 

actual 

Număr de echipamente 

înlocuite 

 

Număr de licențe  

schimbate 

Decembrie 

2019 

12.000.000 lei 

(Bugetul de stat) 

IGSU  

 

4 Îmbunătățirea 
politicii de 

personal pentru 

recrutare, 

selecționare, 

formare și 

asigurarea unei 

evoluții coerente 

și predictibile în 

carieră 

4.1. Reducerea deficitului de personal prin încadrarea 
posturilor din statele de organizare 

Încadrarea tuturor 
posturilor  

Gradul de încadrare Decembrie 
2019 

34.000.000 lei/an 
(Bugetul de stat) 

IGSU 

4.2. Planificarea, organizarea și finalizarea formării inițiale 

prin cursuri de inițiere, a personalului recrutat din 

sursă externă/prin încadrare directă, în urma 

procedurilor de selecție parcurse în anul 2016 

Întreg personalul 

încadrat din sursă 

externă a urmat cursul 

de inițiere 

Număr de cadre care au 

absolvit cursul 

Decembrie 

2017 

- IGSU 

  

4.3. Stabilirea fișelor-cadru pentru posturile de specialitate 

cu atribuții și cerințe de ocupare similare prevăzute în 

statele de organizare 

Uniformizarea fișelor 

posturilor la nivelul 

structurilor 

subordonate 

Fișe-cadru elaborate pentru 

fiecare post din statele de 

organizare ale unităților 

subordonate 

Decembrie 

2017 

- IGSU 

4.4. Implementarea instrumentului Cadrul Comun de 

Autoevaluare (CAF) la nivelul IGSU și al unităților 

subordonate, activitate în cadrul proiectului 

Management performant și unitar la nivelul MAI 
pentru serviciile de urgență 

- Autoevaluarea 

instituției  realizată; 

- Planul de 

îmbunătățire a 
activității elaborat; 

- Responsabilii CAF 

pregătiți. 

- Număr de unități în care 

instrumentul a fost 

implementat; 

 
- Număr de persoane 

pregătite. 

Decembrie 

2019 

- DSU 

IGSU 

4.5. Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern pentru 

aprobarea Ghidul carierei cadrelor militare din 

Corpul Național al Pompierilor Militari și Protecției 

Civile 

Act normativ adoptat Adoptare HG de aprobare a 

Ghidului carierei cadrelor 

militare din Corpul Național 

al Pompierilor Militari și 

Protecției Civile 

6 luni de la 

adoptarea 

Legii privind 

organizarea și 

funcționarea 

CNPMPC 

- IGSU 

5 Consolidarea și 

adaptarea la 

standardele 
internaționale a 

sistemului de 

formare 

profesională 

inițială și 

continuă 

5.1. Pregătirea personalului operativ în scopul dezvoltării 

și consolidării deprinderilor specifice tipurilor de 

intervenție 

800 de ofițeri și 

subofițeri/an pregătiți 

Formarea profesională 

continuă în centre de 

antrenament, în alte 
specialități decât pregătirea 

paramedicală a personalului 

propriu 

Anual 300.000 lei/an, 

(Bugetul de stat)  

IGSU 

5.2. Revizuirea standardelor ocupaționale pentru ofițeri de 

pompieri și subofițeri de pompieri și protecție civilă  

Sistem de formare 

inițială a personalului 

IGSU adaptat la 

cerințele operative 

Implementarea standardelor 

de pregătire profesională 

începând cu  promoțiile 

2019-2023, respectiv 2019-

2021 

Decembrie 

2017 

- IGSU 
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Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
ACTIVITĂȚI/MĂSURI CONCRETE 

REZULTATUL 

ACȚIUNII 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
TERMEN 

RESURSE 

FINANCIARE 

NECESARE 

RESPON- 

SABILI 

5.3. Stabilirea cadrului normativ și administrativ pentru 

înființarea Școlii Naționale Superioare de Pompieri 

- Acte normative 

aprobate; 

- Lucrarea de investiții 

avizată. 

- Aprobarea modificărilor 

actelor normative; 

- Demararea procedurilor 

privind construirea 

infrastructurii aferente 

Decembrie 

2019 

- IGSU 

6 Promovarea și 
aplicarea 

managementului 

bazat pe 

performanță 

6.1. Implementarea standardului ISO 9001 pe domeniul 
situațiilor de urgență, în cadrul proiectului 

Management performant și unitar la nivelul MAI 

pentru serviciile de urgență 

- IGSU și unitățile 
subordonate sunt 

certificate ISO 9001; 

- Instruirea a 84 

specialiști ISO în 

cadrul a patru cursuri. 

- Număr de unități în care 
ISO este certificat; 

 

- Număr de persoane 

instruite. 

Decembrie 
2019 

- DSU 
IGSU 

 

6.2. Implementarea sistemului informatic operaționalizat 

pe instrumente de management al calității și 

performanței, inclusiv a instrumentului Balanced 

Scorecard (BSC) - în cadrul proiectului Management 

performant și unitar la nivelul MAI pentru serviciile 

de urgență 

- Sistem informatic 

operațional;  

- Sistemul de măsurare 

a performanței este 

implementat;  

 

- Instruirea a 33 
persoane. 

- Număr de unități în care 

sistemului este operațional; 

 

- Număr de unități în care 

BSC implementat; 

 

- Număr de persoane 
instruite. 

Decembrie 

2019 

- DSU 

IGSU 

 

7 Dezvoltarea 

comunicării și 

informării publice 

7.1. Operaționalizarea noii platforme WEB a IGSU Site nou 

(www.igsu.ro), adaptat 

cerințelor actuale și 

tehnologiei moderne 

- Îndeplinirea cerințelor 

stipulate în HG nr.123/2002 

pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001  privind 

liberul acces la informațiile 

de interes public; 

- Nr. de accesări pe site-urile 

gestionate de IGSU. 

Iunie 2017 - IGSU 

 

 

http://www.igsu.ro/
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LISTĂ ABREVIERI 
ONU Organizația Națiunilor Unite 

NATO Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (North Atlantic Treaty Organization) 

UE Uniunea Europeană 

ISO Organizația Internațională pentru Standardizare (International Organization for Standardization) 

RO-MD România-Moldova 

RO-UA România-Ucraina 

CSAT Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

MAI Ministerul Afacerilor Interne 

DSU Departamentul pentru Situații de Urgență 

DGCTI Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației 

DGL Direcția Generală Logistică 

CNPMPC Corpul Național al Pompierilor Militari și Protecției Civile 

IGSU Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

ISU B-IF Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov 

ISUJ Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean 

CNPPMSU Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență  

SSPPC Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă 

RO-USAR România - Echipa de Căutare Salvare (Romanian - Urban Search and Rescue)  

POIM Programul Operațional Infrastructură Mare 

ONG Organizație Neguvernamentală 

SAJ Serviciul de Ambulanță Județean 

CRONOS Sistemul Deschis NATO pentru Operațiile Critice de Răspuns (Critical Response Operations NATO Open System) 

RCVD Rețeaua de Comunicații Integrate Voce - Date 

CBRN Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear 

 


