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 EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR 

DESFĂȘURATE DE CĂTRE ISUJ IAȘI ÎN ANUL 2021 

31 ianuarie 2022 
 

A. INTRODUCERE  
 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Mihail Sturdza” al județului Iași, cea mai 
veche instituţie de pompieri militari din România, 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, inspectoratul reunește structuri specializate în domeniile prevenirii, 
stingerii incendiilor, protecție civilă, S.M.U.R.D. și structuri suport, iar pentru 
conducerea, coordonarea și executarea misiunilor de intervenție, dispune de un dispecerat 
comun I.S.U.-S.M.U.R.D.-S.A.J., patru subunități de intervenţie dispuse în municipiile 
Iași, Pașcani și orașul Tg. Frumos, precum și trei puncte de lucru în localitățile Hârlău, 
Podu Iloaiei și Răducăneni. 

În anul 2021 misiunile de bază ale inspectoratului au vizat 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. 
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Complementar misiunilor de bază, inspectoratul a fost profund ancorat în 
provocările anului recent încheiat şi a avut o implicare şi contribuţie semnificativă, alături 
de celelalte autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi, în gestionarea tuturor evenimentelor 
directe şi colaterale determinate de pandemia de coronavirus, precum și pentru asigurarea 
suportului necesar funcționării Centrului Județean de Coordonare și Conducerea a 
Intervenție ca structură de sprijin decizional a Comitetului Județean pentru Situații de 
Urgență. 

B. OBIECTIVE  
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi, ca structură cu rol 

integrator în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, în anul 2021 a avut ca obiective 
specifice următoarele: 

1. Asigurarea timpului de răspuns optim şi asigurarea unei intervenţii cu eficienţă maximă, 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc repartizate. 

2. Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situaţiilor de urgenţă prin creşterea calităţii 
acţiunilor de prevenire și educare preventivă. 

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

4. Continuarea activităților de recrutare și creşterea ponderii participării voluntarilor în 
echipele de intervenţie ale inspectoratului. 

5. Asigurarea măsurilor necesare pentru acoperirea deficitului de personal şi calificarea 
acestuia prin cursuri, a pregătirii continue şi de specialitate a personalului. 

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

7. 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. 

 
C. MANAGEMENT ŞI GESTIUNE RESURSE UMANE 

La finele anului 2021 încadrarea cu personal a unității era în procent de 71,2%, din care 81,6% 
în structurile de intervenție și 18,3% în structurile de suport, dinamica de personal suferind modificări. 

 Formarea profesională continuă cu scoatere de la locul de muncă s-a desfăşurat în cadrul 
celor două centre de pregătire existente la nivelul inspectoratului şi a avut drept scop atât dezvoltarea 
cunoştinţelor de specialitate, prin participarea personalului operativ la cursurile organizate în cadrul 
Centrului de Antrenament și Pregătire de Specialitate, sau alte centre, cât şi a perfecţionării 
pregătirii acestora în domeniul asistenţei medicale de urgenţă în cadrul Centrului de Formare şi 
Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă. 

Pentru pregătirea personalului operativ, în cadrul Centrului de Antrenament și Pregătire de 
Specialitate, au fost organizate, conduse şi finalizate un număr de 24 stagii de perfecționare pentru 
servanți (10 serii la Stagiul de perfecționare I, 10 serii la Stagiul de perfecționare II, 4 serii la Stagiul 
de perfecționare III), la care au participat un  număr de 192 subofițeri din structurile subordonate 
Inspectoratului General pentru Situațiii de Urgență (toți au absolvit) provenind din: I.S.U.J. Iași (16), 
I.S.U.J. Bacău (24), I.S.U.J. Botoşani (24), I.S.U.J. Galați(24), I.S.U.J. Brăila(24), I.S.U.J. Neamţ (16), 
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I.S.U.J. Tulcea (16), I.S.U.J. Vaslui (16), I.S.U.J. Vrancea (16), I.S.U.J. Suceava (16). 
         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 2 cursuri 
de pregătire a voluntarilor în acordarea  
primului  ajutor de bază. 

 
La aceste cursuri au participat un număr de 24 persoane (24 au absolvit), participanţii 

provenind din voluntari I.S.U.J. Iaşi. 
          În anul 2021, personalul Centrului de 
formare a desfăşurat un număr de 13 sesiuni de 
prezentare a măsurilor de prim ajutor la solicitarea 
unor instituţii publice, instituții de învățământ, 
operatori economici, din care 6 acţiuni de 
informare și prezentare a măsurilor de prim ajutor 
în cadrul Școlii de Weekend pentru Educație 
Rutieră ,,Worldstreet”, la toate aceste activități 
participând aproximativ 1135 persoane. 

 
 

D. RESURSE LOGISTICE 
În anul 2021, prin structurile centrale ale MAI, respectiv prin preluarea în comodat de la alte 

instituţii / autorități publice, instituţia noastră a fost înzestrată cu 4 mijloace de intervenţie, astfel:  
 ,,Unitate mobilă de terapie intensivă pentru victime multiple” pe sașiu de 

semiremorcă rutieră având o capacitate de 12 paturi, primită prin contract de 
sponsorizare de la Fundația pentru SMURD - 1 buc; 

 ,,Remorcă container tractabilă auto pentru transportul explozibililor și munițiilor 
rămase neexplodate” pe sașiu de semiremorcă rutieră, achiziționată la nivel central de 
către IGSU - 1 buc; 

 containere modulare (centre mobile de vaccinare) primite de la ANRSPS - 2 buc. 
 

E. ACTIVITATEA CENTRULUI OPERAŢIONAL JUDEŢEAN 
În anul 2021, 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 17.199 
situaţii de urgenţă. 
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Faţă de anul precedent, în anul 2021 numărul intervenţiilor a crescut cu 7%, de la 16.142 

intervenţii în anul 2020, la 17.199 intervenţii în anul 2021, iar pe timpul intervenţiilor au fost 
salvate/asistate 13.610 persoane (din care 1.241 la incendii şi 12.369 S.M.U.R.D.). 

Media zilnică a intervențiilor a fost 47. 
 

Analiza comparativă a intervenţiilor desfăşurate în anul 2021 faţă de anul 2020: 
 

Tipul intervenţiei 2020 2021 % 

Intervenţii în situaţii de urgenţă  
Incendii 590 569 - 4% 
Incendii de vegetație și altele 366 208 - 43% 
Intervenţii pirotehnice 301 210 - 30% 
Intervenţii SMURD (Intervenţii medicale, 
descarcerare)  10.761 10.992 + 2% 

Intervenţii asistenţă persoane 290 641 + 121% 
Salvări animale 70 112 + 60% 
Misiuni decontaminare 1.654 487 - 71% 
Misiuni pt.verificarea secțiilor ATI 
COVID-19 

0 1.586  

Alte intervenţii 2.110 2.394 + 13% 
TOTAL 16.142 17.199 + 7% 

Alte situaţii  
Alte situaţii (alarme false, întors din drum, 
deplasare fără intervenţie) 896 1.004           + 12% 
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Din totalul incendiilor produse în anul 2021 în 
zona de competenţă a inspectoratului, 52% (405 
incendii) au fost produse la gospodăriile cetăţenilor, 
din care: 
 locuinţe: 297 

 case individuale: 251; 
 apartamente în blocuri de locuit: 

46; 
 depozite de furaje: 29; 
 anexe gospodăreşti: 79. 

În ceea ce priveşte numărul victimelor 
înregistrate în urma producerii incendiilor, în anul 
2021 au fost înregistrate 51 victime, din care 15 
decedaţi şi 36 răniţi, cu 34% mai multe decât în 
anul 2020 (38 de victime, din care 13 decedați și 25 
răniți). 

 

Timpul mediu de răspuns la intervenţiile pentru stingere a scăzut cu 1’12’’, de la 15’32’’ în 
2020, la 14’20’ în 2021 (timpul mediu de răspuns pentru mediul urban a scăzut de la 12’01’’ în anul 
2020, la 5’52’’ în anul 2021 şi timpul mediu de răspuns pentru mediul rural a scăzut de la 23’50’’  în 
2020, la 20’58’’ în 2021). 

În anul 2021, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului 
Iaşi au fost înregistrate 10.992 intervenții SMURD (în medie 30 intervenţii pe zi), în creștere cu 2 % 
față de anul 2020 când au fost înregistrate un număr de 10.761 intervenții SMURD. 

Anul 2021  10.992 

  

   

Anul 2020  10.761 
 

 
Timpul mediu de răspuns pentru echipajele SMURD a fost de 14’56’’, în scădere cu  3’33’’ 

faţă de anul 2020. 
În mediul urban timpul mediu de răspuns a fost de 07’07” iar în mediul rural de 20’24”. 
Timpul mediu de intervenţie pentru echipajele SMURD a fost de 1h 13’. 
Persoane asistate: 12.368, în scădere cu 13% faţă de anul 2020 (14.186). 
 
Misiuni pirotehnice 
În anul 2021, echipa pirotehnică din cadrul 

Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi a executat un 
număr de 210 misiuni pirotehnice, în scădere cu 30% 
faţă de anul precedent (301 intervenţii), astfel: 

a. 201 misiuni pirotehnice de asanare; 
b. 9 misiuni pirotehnice de distrugere. 
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Monitorizare Situații de Urgență și Dispecerat 
 
 
Pe parcursul anului 2021 în Dispeceratul 

comun ISU-SMURD-SAJ s-au primit prin 
SNUAU-112 un număr de 47.687 de apeluri din 
competența ISU (14,5% din totalul apelurilor de 
urgență la nivel județean), fiind monitorizate, 
dispecerizate şi luate în evidență un număr de 
18.203 de rapoarte, dintre care 6.528 rapoarte de 
intervenţie în situaţii de urgenţă şi 11.675  
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 11.458 
transporturi periculoase şi 578 de transporturi speciale. 

În perioada analizată, faţă de raportările cu caracter permanent au fost întocmite 83 rapoarte / 
note de informare / documente operative, astfel: 

 48 note de informare privind producerea incendiilor de vegetaţii uscate transmise la Garda 
Naţională de Mediu – CJ Iaşi; 

 8 rapoarte cu detalii referitoare la scoaterea din intervenţie a mijloacelor de intervenţie; 
 9 rapoarte / note de informare privind diferite evenimente produse; 
 16 rapoarte de informare în urma transmiterii a 28 mesaje prin sistemul RO-ALERT; 
 2 note de informare transmise la IPJ în urma înregistrării de alarme false.  
În anul 2021 au avut loc 158 evenimente deosebite, care au fost raportate prin SIMIEOP şi  

pentru care au fost întocmite fişe de eveniment, precum şi jurnalul acţiunilor operative aferent. 
 
În domeniul Misiuni Protecție Civilă 

a) Înștiințare, alarmare, evacuare 
        Sistemul de alarmare a populaţiei din 
judeţului Iaşi este format din echipamente 
și mijloace de înștiințare și alarmare din 
care: 194 sirene (50 sirene electronice și 
144 sirene electrice), 2 centrale de alarmare 
pentru acționarea sirenelor din municipiul 
Iași şi 1 centrală de alarmare aparținând 
SGA Iași (în proiect de investiție). 

 
   

 
Pentru cazarea temporară a populației evacuate, la nivel județean există 702 spații care pot 

asigura cazarea a 52.404 persoane. Dintre acestea, un număr de 105 dispun de 3.724 paturi sau saltele, 
iar condiții de preparare a hranei există la un număr de 81 de locații pentru aproximativ 6.790 de 
persoane. Totodată, fiecare UAT are identificate spații pentru amplasarea taberelor de sinistrați.  



7 din 19 
Iași, Strada Lascăr Catargi, nr.59, cod 700107, Telefon: 0232/41.21.21, Telefon / Fax 0232/21.36.17; 0232/21.44.70 

Website: https://isujis.ro e-mail: isujiasi@gmail.com, relatii.publice.isujiasi@gmail.com 
 

            În anul 2021 prin intermediul aplicației RO-
ALERT, au fost transmise 28 mesaje de avertizare 
astfel: 17 mesaje pe perioada de manifestare a 
fenomenelor hidro-meteorologice periculoase și 11 
mesaje referitoare la măsuri specifice pe timpul 
pandemiei de coronavirus (informare privind unele 
măsuri ce trebuiesc respectate de către cetățeni și 
despre carantinarea unor localități). 

                   
 

b) Adăpostire  
 Situația privind adăposturile de protecție civilă se prezintă astfel: 
 135 adăposturi de protecție civilă publice care pot adăposti 12.393 persoane; 
 46 adăposturi de protecție civilă private care pot adăposti 6.021 persoane; 
 3 puncte de comandă, din care două aparținând Consiliului Județean Iași (1 de bază + 
1 rezervă ) și unul aparținând Primăriei Municipiului Iași.  

 
c) Protecţia C.B.R.Ne. 

În anul 2021 a fost actualizată baza de date cu instituțiile 
publice / operatorii economici sursă de risc: 
 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. 

 
 
 

 

 
F. ACTIVITATEA INSPECŢIEI DE PREVENIRE  

a. Controale de prevenire pe categorii de obiective 

 

775 controale, inspecții în anul 2021
Investiții

Operatori economici

Instituții

Localități

Obiective substanțe periculoase, 
obiective hidrotehnice
SVSU/SPSU
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Dinamica activităților de prevenire executate în 2021 comparativ cu anul anterior, se prezintă astfel: 

 
Pe timpul controalelor au fost constatate 3453 de deficiențe, în creștere cu 20,35% față de anul 

2020 când au fost constatate 2869 deficiențe. 
Pe timpul controalelor au fost remediate 115 de deficiențe, față de 131 în anul 2020, ceea ce 

reprezintă o scădere cu 12,21%. 
Din totalul deficiențelor constatate au fost sancționate 1538, în creștere cu 23,53% comparativ 

cu anul 2020 când au fost aplicate un număr de 1245 sancțiuni. 
 
 
 

Nr. 
crt. 

CONTROALE 
 pe tipuri de obiective 2021 

1.  Instituţii 202 
2.  Operatori economici 235 
3.  Investiţii 225 
4.  Localităţi 7 

5.  
Obiective care prezintă pericol de accidente majore în care sunt 
implicate substanţe periculoase, obiective hidrotehnice, puncte 
comandă 

4 

6.  Audituri la persoane fizice/juridice autorizate care efectuează lucrări în 
domeniul apărării împotriva incendiilor 69 

7.  Servicii voluntare și servicii private pentru situații de urgență – pe 
timpul controalelor la localitati/ operatori economici  

32 

TOTAL 775 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

Instituții Operatori
economic

i

Obiective 
de 

investiții

Localități Obiective 
care 

prezintă 
pericol 

de 
accidente 
majore …

Puncte
de

comandă

La 
construcț
ii/amenaj

ării 
hidroteh

nice

Audituri
la

persoane
autorizat

e să
execute
lucrări…

Inspecții 
comune 

la 
operatori 

care se 
supun Lg. 
59/2016

2021 202 235 225 7 1 0 3 69 1
2020 376 282 183 20 1 0 0 2 3

202 235 225

7 1 0 3
69

1

376

282

183

20 1 0 0 2 3



9 din 19 
Iași, Strada Lascăr Catargi, nr.59, cod 700107, Telefon: 0232/41.21.21, Telefon / Fax 0232/21.36.17; 0232/21.44.70 

Website: https://isujis.ro e-mail: isujiasi@gmail.com, relatii.publice.isujiasi@gmail.com 
 

Cuantumul total al amenzilor aplicate în 2021 este de 1358500 lei, ceea ce reprezintă o 
creștere cu 64,74% comparativ cu 824601 lei aplicat în anul 2020.  

Pe timpul controalelor de prevenire au fost identificate un număr de 142 obiective puse în 
funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu față de 86 obiective identificate în 2020, ceea ce 
reprezintă o creștere cu 65,11%. Acest lucru se datorează orientării activității preventive cu 
preponderență la obiectivele ce nu dețin autorizație de securitate la incendiu. 

 
b)Avizare/autorizare. 

 În anul 2021 au fost analizate un număr de 1320 de documentaţii de avizare/autorizare din 
punct de vedere al securităţii la incendiu şi protecţie civilă, în scădere cu 17,44% faţă de anul 2020 
când au fost analizate 1599 documentații.  
 Totodată, s-a menținut complexitatea activităţii datorită obiectivelor de investiţii (clădiri înalte 
şi foarte înalte, parcaje subterane, spaţii de producţie de peste 5.000 m2, hipermarketuri şi 
supermarketuri, clădiri cu săli aglomerate, etc.) avizate-autorizate în anul 2021. 
 Dinamica activităților de avizare - autorizare desfășurate în 2021, comparativ cu anul 2020, se 
prezintă astfel: 
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G. ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE A AUTORITĂȚILOR ȘI POPULAȚIEI 
 

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 prin Ordin al 
Prefectului județului Iași. 

La Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Bacău au fost instruite un număr de 11 de 
persoane care fac parte din conducerea unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Iaşi, precum și 1 
inspector de protecţie civilă din cadrul Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași. 

La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Sturdza’’ al judeţului Iaşi au fost 
efectuate 5 activități de informare preventivă la nivelul protopopiatelor Arhiepiscopiei Iașilor din 
cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, la care au participat un număr de 281 persoane, precum și la 
3 structuri din cadrul entității religioase, la care au participat un număr de 66 persoane. 

Totodată, ca urmare a solicitării de a participa în parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor ca 
organizator  al proiectului ,,Tabăra din pridvorul satului’’, au fost desfășurate 6 acțiuni de informare 
preventive la Parohia Acoperământul Maicii Domnului-Pietrărie, Bârnova, Parohia Sf.Voievozi-
Lespezi, Parohia Nașterea Maicii Domnului-Țuțora, Parohia Sf.Dumitru Vlădeni, Parohia Sf.Dumitru 
Ruși Belcești la care au participat  un număr de 87 de adulți și 324 elevi, totalizând un număr de 411 
persoane. 

La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Sturdza’’ al judeţului Iaşi, în baza 
solicitărilor unor unităţi de învăţământ cu privire la colaborarea în ceea ce priveşte segmentul 
extracurricular şi extraşcolar, au fost desfăşurate activităţi educative ce au vizat formarea deprinderilor 
necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă.  Astfel, 
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personalul de specialitate din cadrul ISUJ Iaşi, a organizat 23 de activităţi de informare preventivă 
unde au participat un nr. de 3571 persoane (2905 elevi, 666 persoane adulte-cadre didactice, personal 
auxiliar, aparținători). 

Pe linia coordonării serviciilor voluntare/private de pe raza judeţului Iaşi, pe durata anului 
2021, au fost analizate un număr de 16 documentaţii cu privire la înfiinţarea/sector de competență al 
S.V.S.U conform prevederilor O.M.A.I. 75/2019, fiind emise 10 avize în acest domeniu şi 17 
documentaţii cu privire la înfiinţarea/sector de competenţă ale S.P.S.U.,  fiind eliberate 13 avize de 
înfiinţarea/sector de competenţă ale serviciilor private. De asemenea, au fost  executate 8 activități de 
asistență tehnică, la solicitare, în vederea intrării în legalitate în ceea ce privește funcționarea 
SVSU/SPSU. 

Pe parcursul anului 2021, unitatea a gestionat diferit față de anii anteriori proiectul „Salvator 
din pasiune”, cursurile de pregătire organizate pentru voluntari au fost suspendate periodic. 
La sfârşitul anului 2021, în evidenţele unităţii se aflau un număr de 165 de voluntari. 
   
  Activitatea preventivă desfăşurată de personalul operativ şi de pregătire a acţiunilor de 
intervenţie a avut drept scop pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă, precum şi 
cunoaşterea tipurilor de riscuri, a caracteristicilor operatorilor economici, instituţiilor publice şi 
localităţilor din zona de competenţă a inspectoratului şi a fost concretizată prin executarea de 
recunoaşteri şi activităţi de educare preventivă şi întocmirea/actualizarea documentelor operative de 
organizare şi pregătire a intervenţiei prevăzute de actele normative în vigoare. 
   Astfel, prin grija personalului operativ au fost desfășurate activități specifice în vederea pregătirii 
intervenţiei în situaţii de urgenţă fiind vizate următoarele:  

 Activități de recunoaştere şi educare preventivă: 1.362 
 Activități desfășurate în vederea întocmirii/actualizării documentelor operative: 404 

 
 

 Activități de informare preventivă:  
• 747 activități/recunoaşteri executate la 438 de operatori 

economici, 302 de instituții și 7 la localități, fiind instruiți 
cu privire la modul de comportare în cazul producerii 
unor situații de urgență un număr de 2331 de persoane 
din cadrul operatoriilor economici, 2625 de persoane din 
cadrul instituțiilor publice și 114 de persoane din 
structura unităților administrative; 

• 8 activități de tipul ”Ziua Porților Deschise”; 
• 36 de lecții deschise; 
• 8 activități preventive desfășurate în puncte mobile de 

informare preventivă. 

 

 

 

 
În contextul misiunilor specifice, au fost executate 2948 acţiuni cu caracter preventiv 

desfășurate pentru prevenirea si limitarea infectarii populației cu virusul SARS-Covid și misiuni de 
verificare la SECȚII ATI COVID-19, la care a participat atât personal din domeniul operativ cât şi 
personal din domeniul prevenire. 
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H. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ 
 
a) La nivel preventiv şi operativ  

În anul 2021 au fost executate aproximativ 40 misiuni de cooperare cu alte instituţii (în 
general cu IPJ și IJJ pentru desfăşurarea de controale inopinate la operatori economici), dar şi misiuni 
cu Apele Române și Garda de Mediu pentru verificare cursuri de apă. 

 
De asemenea, cadre din compartimentul de avizare-autorizare au participat la 61 de întâlniri 

în comisii de analiză tehnică, comisii de recepţie la terminarea lucrărilor și în comisii tehnice de 
urbanism (cu APM, 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: 

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

- 14 misiuni de asigurare a măsurilor specifice pe timpul desfăşurării unor manifestări 
sportive. 

Dintre acţiunile executate în cooperare, cele mai relevante misiuni au fost organizate cu ocazia 
Zilei de 24 Ianuarie, Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva,  Malanca de la Ruginoasa, precum și cele 
organizate în cooperare cu alte instituţii şi autorităţi implicate în gestionarea pandemiei de CoVid-19. 

 
b) La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situații de Urgență. 

Pe parcursul anului 2021, 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. 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 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 roșu de intervenție; 
 Schema cu riscurile teritoriale din zona de competență a ISUJ Iași; 
 Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Iași; 
 Situația privind spațiile de primire/cazare a populației evacuate, în cazul producerii 

situațiilor de urgență la nivelul județului Iași; 
 Planul de măsuri pentru sezonul rece 2021-2022; 
 Planul asigurării cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de 

urgență în anul 2021, la nivelul județului Iași; 
 Planul de activități al CJSU pentru anul 2022. 
Membrii C.J.S.U. Iași au fost convocaţi și au participat la 126 şedinţe (2 ordinare, 124 

extraordinare, din care 124 on-line) ce au avut drept scop prezentarea unor aspecte de interes 
naţional şi judeţean, în care au fost adoptate un număr de 194 hotărâri. 
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În anul 2021, au fost emise un număr de 18 ordine ale Prefectului în domeniul gestionării 
situaţiilor de urgenţă. 

Activitățile de înştiinţare a membrilor C.J.S.U., C.L.S.U. şi C.O.S.U. au vizat transmiterea a 
518 de mesaje privind avertizări, atenţionări și informări.  

Pentru validarea în teren a pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase, 
precum și a unor alunecări de teren, în baza rapoartelor operative transmise de C.L.S.U., au fost 
organizate 113 de deplasări ale comisiilor de validare, în 63 de U.A.T. din judeţul Iași. 

În urma constatărilor în teren, Grupurile de Suport Tehnic din cadrul C.J.S.U. au întocmit: 
 11 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 2021, 

comparativ cu anul 2020, au fost următoarele: 
 

 2020 2021 Procentual 
1. Comune afectate de fenomene 

hidrometeorologice periculoase 
43 62 +44% 

2. Comune afectate de alunecări de 
teren 

2 1 -50% 

Total comune afectate 45 63 +40% 
Case distruse 0 10 +100% 
Case avariate 237 61 -74% 
Anexe distruse 0 11 +100% 
Anexe avariate 32 58 +81% 
Obiective social-economice 4 3 -25% 
Amenajări hidrotehnice/acumulări 
piscicole 0 0  

Poduri și podețe 54 41 -24% 
Drumuri naționale (km) 0 0  
Drumuri județene (km) 13,015 22,65 +74% 
Drumuri comunale și sătești (km) 166,753 268,868 +61% 
Străzi 17,72 21,09 +19% 
Alte pagube 3 3  
Valoare pagube (mii lei) 14.015,6174 17.152,91 +22% 
 

c) Asigurarea suportului decizional a CJSU. 
Pe întreaga durată a anului 2021, la sediul inspectoratului a fost operaţionalizat şi activat 

CJCCI ca structură de suport decizional a CJSU pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de 
noul coronavirus COVID-19.  În cadrul CJCCI au participat reprezentanți ISU, IPJ, IJJ, SRPT, ITPF, 
UPU SMURD, SAJ, DSP și MApN. Din luna iulie reprezentanții IPJ, IJJ, ITPF asigură activitățile 
specifice de la sediile proprii. 
 Principalele activităţi desfăşurate au vizat următoarele domenii/acţiuni: 
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 actualizarea permanentă a bazelor de date referitoare la persoanelor intrate în țară (informații 
primite de la IGPF prin DEPABD), persoanele aflate în carantină / izolare la domiciliu / 
instituţionalizată după caz (contacți / confirmaţi COVID-19, informații primite de la DSP 
Iași), a persoanelor identificate/izolate de către IPJ Iași, prelucrarea și transmiterea acestora 
către UAT, instituții publice, CNCCI, respectiv operatori economici, a datelor de interes; 

 evaluarea zilnică a evoluţiei efectelor pandemiei şi elaboarea Analizei comparative a 
cazurilor active pe fiecare UAT din judeţul Iaşi; 

 centralizarea zilnică a datelor referitoare la gradul de ocupare a paturilor în spitalele de linia 
I, II şi suport COVID; 

 prelucrarea/centralizarea datelor de interes referitoare la mijloace de intervenție, stocuri / 
necesarul de echipamente de protecție pentru gestionarea efectelor pandemiei de coronavirus 
ale instituțiilor din județ (unități MAI și spitale), paturi ATI, paturi cu oxigeno-terapie în 
afara ATI, pacienți COVID din UPU/CPU, teste antigen,  probe PCR, focarelor de infecție 
COVID-19, stocuri/solicitări doze de vaccin, incidența cumulată în județ, persoane 
izolare/carantină și introducerea în platformele dedicate; 

 în perioada supusă analizei, personalul din cadrul CJCCI a elaborat și înaintat la 
CNCCI/Instituția Prefectului/DSP raporări cu caracter zilnic/permanent; 

 centralizarea solicitărilor privind detaşarea unor cadre medicale şi transmiterea la CNCCI în 
vederea emiterii OCA; 

 asigurarea transportului, după caz, pentru cadrele medicale detaşate în alte judeţe conform 
prevederilor ordinelor / dispoziţiilor primite; 

 executarea transporturilor de materiale de protecție și aparatură medicală către instituții de pe 
raza județului Iași; 

 întocmirea și transmiterea răspunsurilor la cererile pentru derogări de la prevederile stării de 
alertă; 

 participarea reprezentanților structurilor din CJCCI la videoconferințele zilnice organizate de 
către DSU, precum și CNCAV; 

 au fost emise și transmise un nr. de 328 ordine de acțiune referitoare la planificarea, 
organizarea și executarea misiunilor de transport vaccin și deplasarea echipelor mobile de 
vaccinare. 

 
d) În plan internațional 

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., însă având în vedere 
măsurile de limitare a efectelor pandemiei, activitatea din domeniul relaţiilor internaţionale a fost mult 
restrânsă. 

În luna februarie 2021, un ofițer din cadrul unității a făcut parte din delegația IGSU care s-a 
deplasat în Republica Moldova pentru acordarea de asistență internațională, la solicitare, sub egida 
Comisiei Europene. 

În luna iunie 2021, un ofițer s-a deplasat în Republica Moldova, în localitatea Haragâș, raionul 
Cantemir și a participat la manifestările prilejuite de comemorarea membrilor echipajului aero – 
medical SMURD Iași care și-au pierdut viața în urma accidentului aviatic din 02.06.2016. 



15 din 19 
Iași, Strada Lascăr Catargi, nr.59, cod 700107, Telefon: 0232/41.21.21, Telefon / Fax 0232/21.36.17; 0232/21.44.70 

Website: https://isujis.ro e-mail: isujiasi@gmail.com, relatii.publice.isujiasi@gmail.com 
 

În luna septembrie 2021, o delegație militară mixtă formată din specialiști în cooperare civili – 
militari – CIMIC România și afaceri civile – CA S.U.A. a fost primită la sediul inspectoratului. Vizita 
a avut caracter de informare – documentare și s-a desfășurat în vederea cooperării interinstituționale și 
promovării parteneriatului strategic dintre Romania și SUA. 

   În perioada octombrie - noiembrie 2021 
două echipe de medici, asistenți și paramedici 
din Republica Moldova au lucrat efectiv la 
Spitalul Mobil Lețcani din Iași venind astfel în 
sprijinul unităților medicale din județ pe timpul 
pandemiei.  

  
 În luna noiembrie un subofițer a făcut parte din delegaţia I.G.S.U, care a participat la sesiunea de 

instruire cu denumirea „Practical and theoretical conduct training on hyperbaric decompression 
chambers for foreign technical”, organizat de către Marina Militară Italiană, în Italia, localitatea La 
Spezia. 

 În cadrul Proiectului cu fonduri europene nerambursabile SMURD 2 au fost realizate un număr de 
9 activități comune specifice (seminarii, ședințe tehnice, ateliere de lucru, ședințe de comitet director). 

 
e) Accesarea fondurilor externe 

  I.S.U. Iași a accesat (în diverse stadii de implementare) două proiecte externe cu finanțare 
neramburabilă acordată de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun Romania - 
Republica Moldova 2014-2020 
 În data de 27.06.2019 a fost semnat de către I.S.U. Iași (în calitate de partener) contractual de 
finanțare pentru proiectul “The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile 
Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by 
increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in 
emergency situations – SMURD 2”. 

Bugetul total al proiectului: 10.026.409,71 euro din care 6.428.000 finanțare UE; 
Perioada de implementare a proiectului: 28.06.2019 – 27.12.2022. 

 Obiectivul general al proiectului este de a crește siguranța și protecția populației prin 
îmbunătățirea pregătirii și menținerii capacității de intervenție a serviciilor profesioniste pentru situații 
de urgență (inclusiv SMURD) în zona transfrontalieră. 
 I.S.U. Iași (partener nr. 5 în cadrul proiectului) are un buget alocat de aproximativ 4.400.000 
euro, activitatea principală fiind construcția unui Poligon de pregătire pentru activității de căutare-
salvare a persoanelor din medii ostile precum și a două heliporturi (unul în incinta poligonului și altul 
în incinta subunității Detașamentul 2 de Pompieri Iași).   
  La momentul de față evoluția lucrărilor de execuție se desfășoară conform graficului de execuție 
pentru implementarea proiectului. Pentru asigurarea finalizării lucrărilor de execuție au fost efectuate 
demersuri instituționale, în urma acestora fiind aprobate de către ordonatorul principal de credite 
(M.A.I.) suplimentările necesare de fonduri financiare (cheltuieli neeligibile). 
 

În cadrul apelului de proiecte de tip Hard al Programului Operațional Comun România – 
Republica Moldova ENI 2014-2020, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mihail Sturdza” al 
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județului Iași a depus în calitate de partener cererea de finanțare aferentă proiectului “Effective joint 
response in cross-border emergency situation“ (”Răspuns eficient în situații de urgență 
transfrontaliere”), cod proiect 1HARD3.1/31. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea siguranței și protecției populației prin 
dezvoltarea infrastructurii TIC și îmbunătățirea fluxului de comunicare între structurile care acționează 
în situații de urgență transfrontaliere. 

Componentele de infrastructură ale proiectului constau în lucrări de investiție în 2 amplasamente 
de pe ambele părți ale frontierei, care sunt compuse din cele două Dispecerate de urgență care urmează 
să fie construite, echipate și operaționalizate de către următoarele autorități și în următoarele locații: 

 orașul Bălți - Republica Moldova, pentru beneficiarul principal (Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență din Republica Moldova); 

 municipiul Iași - România, pentru Beneficiarul 1 (Inspectoratul  pentru Situații de Urgență 
„Mihail Sturdza”al județului Iași). 

            Până la acestă dată au fost parcurși toți pașii obligatorii, conform ghidului aplicatului după cum 
urmează: 

1. Evaluarea (verificarea administrativă și de eligibilitate), pe baza documentelor depuse; 
2. Evaluarea tehnică și financiară; 
3. Evaluarea documentelor suplimentare furnizate de partenerii în proiect la solicitarea autorității 

de management. 
Proiectul a fost aprobat, iar la acestă dată, se află în etapa de preprocontractare la Autoritatea de 

Management (M.L.P.D.A). După semnarea contractului de finanțare (dată preconizată în perioada 
ianuarie-februarie 2022), urmează să fie demarate procedurile de achiziție publică pentru lucrări de 
execuție și pentru diriginție de șantier.  

 
I. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII  

Activitatea de informare şi relaţii publice desfăşurată în cadrul inspectoratului, în anul 2021, a 
fost reprezentată în mass-media prin 2.576 apariții cu referiri la misiunile desfăşurate.  

Au fost realizate în anul 2021, 2.576 apariții în presa scrisă, on-line locală și cea națională, din 
care 2542 apariții neutre și 34 de apariții pozitive, 314 apariții la TV și 95 de comunicări la radio, au 
fost întocmite 256 buletine informative și comunicate de presă, au fost realizate 10 briefinguri de 
presă, iar pe linia solicitărilor conform Legii 544/2001 au fost 1.487, din care 24 de solicitări scrise și 
1.463 de solicitări verbale.  

În semn de apreciere pentru importanta contribuție și profesionalismul dovedite în asigurarea 
actului medical în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Președintele României a conferit pe data 30 
noiembrie 2021: 

- Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului colonel   
Grădinaru Vasile Ionuț-Ciprian (inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Mihail 
Sturdza" al județului Iași; 

- Medalia „Meritul Sanitar” Clasa a III-a, cu însemn pentru militari, domnului plutonier 
adjutant Chirilă Ghiță Ionuț, subofițer operativ din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași. 

De asemenea, în publicațiile „Pompierii Români” și ,,Protecția Civilă”, reviste editate de către 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, au fost redactate 5 articole, în care sunt prezentate 
diferite activități ale unor cadre militare din inspectoratul nostru. 
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Alte activități ale inspectoratului, care au atras atenția utilizatorilor platformei sociale de 
Facebook, au fost cele de omagiere ale colegilor noștri, Bandac Romeo și Petrica Cristinel, ale 
echipei medicale și ale paramedicilor din Republica Moldova, alături de personalul medical și 
paramedicii ieșeni în lupta cu noul Coronavirus activitate desfășurată în cadrul Secției Modulare de la 
Spitalul din Lețcani și a celor de donare de sânge, inițiată de către I.G.S.U. în 
campania ”SALVATORII DONEAZĂ PENTRU VIAȚĂ”, organizată în contextul ZILEI 
POMPIERILOR DIN ROMANIA și DONEAZA SÂNGE, FII EROU, campanii derulate împreună 
cu Institutul Național de Hematologie Transfuzională, unde nevoia de sânge este atât de necesară celor 
apropiați pentru o șansă la viață. 

 
J. OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI 2022 

Plecând de la concluziile relevante rezultate din analiza instituţională cu privire la existenţa 
unor probleme specifice domeniilor de activitate prevenire, pregătire, răspuns, resurse umane și 
logistică, corelate cu analiza necesităților inspectoratului, pentru anul 2022 ne propunem o serie de 
obiective derivate, acțiuni și măsuri specifice, care să susțină ferm și constant îndeplinirea obiectivelor 
strategice/specifice ale Strategiei de consolidare şi dezvoltare, astfel: 

 
1. Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situaţiilor de urgenţă  

 

1.1.    Îmbunătăţirea capacităţii personalului de aplicare a legii; 
1.2. Perfecţionarea standardelor şi procedurilor de lucru ale inspecţiei de prevenire; 
1.3. Creșterea gradului de implicare  a personalului din structurile operative în activitatea de 
prevenire / educare și informare preventive. 
 

2. Consolidarea capacităţii de pregătire în situaţii de urgenţă a populaţiei, autorităţilor, 
precum şi instituţiilor şi operatorilor privaţi, în special a celor care gestionează 
infrastructura critică  

 

2.1. Coordonarea și monitorizarea activităţii de pregătire a persoanelor cu atribuţii în 
managementul situaţiilor de urgenţă; 
2.2. Coordonarea și monitorizarea activităţii de formare a personalului serviciilor voluntare şi 
private pentru situaţii de urgenţă, precum şi de avizare a sectoarelor de competenţă şi dotarea 
serviciilor voluntare şi private; 
2.3. Asigurarea unui nivel crescut și adecvat de pregătire şi educare a populaţiei / diferitelor 
categorii de persoane prin dezvoltarea / derularea de acțiuni specifice de pregătire / parteneriate 
(în toate domeniile ocupaționale);  
2.4. Consolidarea voluntariatului în cadrul instituţiei prin acțiuni intense și susținute de 
promovare, recrutare și organizare a activităților / programelor specifice de pregătire în vederea 
obținerii unei rezerve de intervenție care să poată fi utilizată gradual și în mod eficient în situații 
de urgență de amploare / evenimente cu consecințe deosebite.  

3. Consolidarea şi dezvoltarea capacităţii operaţionale şi de răspuns  

  

3.1. Creşterea capacităţii de răspuns integrat în situaţii de urgenţă medicală, incendii şi 
protecţie civilă;  
3.2. Asigurarea unui timp de răspuns redus, corelat cu indicatorii de performanță stabiliți 

(stingere incendii, acordare prim ajutor calificat, asistență medical de urgență în prespital) prin 
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dezvoltarea subunităţilor / structurilor de intervenţie, respectiv reorganizarea zonei de 
competență și raioanelor de intervenție; 
3.3. Identificarea soluțiilor necesare dezvoltării rețelei de puncte de lucru și creștere a 

mobilității / disponibilității resurselor/ capabilităților de intervenție; 
3.4. Finalizarea proiectului de construire / operaționalizare a ”Poligonului pentru pregătirea 

de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Republica 
Moldova”, inițiat printr-un proiect pe fonduri europene în parteneriat cu IGSU din Republica 
Moldova, prin care se va facilita aplicarea de proceduri și tehnologii moderne de pregătire a 
personalului operativ de intervenție din România şi  Republica Moldova; 
3.5. Continuarea demersurilor inițiate pentru construirea Dispeceratului integrat, în cadrul 

altui proiect pe fonduri europene în parteneriat cu IGSU din Republica Moldova, prin care se va 
facilita procesul de preluare apeluri de urgență, monitorizare, cooperare și coordonare integrată a 
intervențiilor la nivel regional și transfrontalier, precum și pregătirea de specialitate a 
dispecerilor / personalului specializat în monitorizarea situațiilor de urgență la nivel regional și 
transfrontalier. 
 

[3.4. Proiect ”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”] 

 

[3.5. Proiect ”Eficientizarea răspunsului în situații de urgență prin construirea și dotarea 
dispeceratelor integrate DIAU 112 al ISU Iași, respectiv Centrul de Dispecerat zona Nord al IGSU 
MAI din Republica Moldova”] 
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4. Consolidarea capacităţii umane, logistice şi administrative  

 

4.1. Creșterea gradului de înzestrare cu echipamente şi mijloace tehnice, bunuri materiale şi 
echipamente de protecţie adaptate tuturor categoriilor de misiuni;  
4.2. Dezvoltarea patrimoniului imobiliar şi îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire, muncă, 
cazare, depozitare şi garare; 
4.3. Modernizarea și extinderea sistemului de comunicaţii şi tehnologia informaţiei; 
4.4. Îmbunătăţirea politicii de personal pentru recrutare, selecţionare, formare şi asigurarea unei 
evoluţii coerente şi predictibile în carieră; 
4.5. Consolidarea şi adaptarea la standardele internaţionale a sistemului de formare profesională 
iniţială şi continuă; 
4.6. Promovarea şi aplicarea managementului bazat pe performanţă.  

K. CONCLUZII 
Având în vedere rezultatele obținute, greutăţile şi condiţiile în care inspectoratul şi-a desfăşurat 

activitatea, numeroasele misiuni/intervenții (coordonare activități CJCCI, transport materiale/personal 
medical/pacienți, decontaminare personal/mijloace de intervenție/spații, activități preventive, controale 
pentru verificarea modului de respectare a măsurilor impuse în context COVID, planificare, 
organizare, coordonare misiuni de transport și distribiție vaccin etc.) unde cadrele unității au fost 
angrenate pentru gestionarea pandemiei, apreciem că în anul 2021, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi şi-a îndeplinit în condiții optime misiunile, sarcinile şi 
atribuţiile stabilite. 

Întregul personal al instituției a depus eforturi pentru modelarea unei structuri 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 efectelor situațiilor de urgență 
asupra comunităților și îmbunătățirii calității misiunilor executate în folosul populației.  

Priorităţile Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași includ 
activităţi pentru realizarea capacităţii operaţionale şi de răspuns necesare managementului situaţiilor de 
urgenţă, reducerii impactului factorilor de risc, asigurarea rezilienței populației și creşterea gradului de 
dotare pentru oferirea unui răspuns credibil și adaptat cerințelor în procesul de restabilire a stării de 
normalitate după dezastre. 
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