MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL
1. Cuvânt înainte
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin are ca zonă de
competenţă întreg teritoriul judeţului Caraş-Severin, cu o suprafaţă totală de 851.974 ha, fiind situat pe
locul trei în ierarhia suprafeţelor judeţelor ţării.
Judeţul nostru prezintă caracteristici geografice care pot genera situaţii de urgenţă având în
vedere suprafaţa mare de 65,4% expusă riscurilor specifice zonelor montane; temperatura medie
anuală mai scăzută la altitudini mari are ca efect fenomenul de înzăpezire şi îngheţul; nivelul ridicat de
umiditate şi precipitaţii contribuie la formarea de torente şi inundaţii din scurgeri de pe versanţi, iar
zonele greu accesibile favorizează dezvoltarea incendiilor de pădure.
Eforturile instituţionale s-au concentrat în permanenţă către creşterea capacităţii operaţionale şi
de răspuns şi către îmbunătăţirea calităţii intervenţiilor şi misiunilor, pentru a ne ridica la nivelul
aşteptărilor populaţiei şi pentru a confirma încă o dată gradul ridicat de încredere acordat de cetăţeni.
2. Misiunea instituţiei
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin şi-a concentrat
eforturile pe parcursul anului 2017 pentru îndeplinirea obiectivului fundamental de eficientizare a
acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu cadrul normativ şi
legislaţia specifică domeniilor de competenţă şi responsabilitate.
De asemenea, s-a urmărit atingerea obiectivelor instituţionale stabilite conform strategiilor şi
planurilor de dezvoltare, accentul căzând pe:
-

creşterea rolului de autoritate de stat al instituţiei şi sporirea nivelului de securitate al
cetăţeanului;

-

eficientizarea sistemului organizatoric şi funcţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Semenic” al judeţului Caraş-Severin în vederea exercitării atribuţiilor şi responsabilităţilor
stabilite prin legislaţia în vigoare;
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-

desfăşurarea pregătirii în comun a structurilor din componenţa Sistemului Naţional de
Management pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea asigurării unei concepţii unitare de
intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă, în scopul eliminării sau
limitării pierderilor de vieţi omeneşti, animalelor, valorilor de patrimoniu, pagubelor materiale şi
factorilor de mediu;

-

creşterea nivelului de pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă;

-

perfecţionarea cooperării între structurile proprii pentru intervenţia în caz de urgenţă şi
eficientizarea activităţii de intervenţie prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare.

3. Datele de contact:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin
Sediu: str. Castanilor, nr. 123, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, CP 320030
Telefon: 0255/211.213; 0255/211214
Fax: 0255/212.137; 0255/215.326
E-mail: contact@isusemenic.ro, isu_semenic@yahoo.com
Pagina de internet: www.isusemenic.ro
II. TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ
1. Bugetul instituţiei
a) Bugetul de cheltuieli finanţat de la bugetul de stat pe anul 2017
-mii leiCLASIFICAŢIA BUGETARĂ
Cap.61.01.05 – Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor

2017
29.845,67

Titlul I – Cheltuieli de personal

28709,70

Titlul II – Bunuri şi servicii

1.107,70

Titlul XI – Alte cheltuieli

-

Titlul XIII – Active nefinanciare

28,27

Cap.68.01.06 – Asistenţă socială pentru familie şi copii

222,147

Titlul VI –Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
Titlul IX – Asistenţă socială

4,808
217,339

Cap.68.01.08 – Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare
Titlul IX – Asistenţă socială

-

Cap.68.01.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
Titlul IX – Asistenţă socială

-

TOTAL

30.067,817
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b) Situaţia cheltuielilor bugetare pe anul 2017
-mii leiCLASIFICAŢIA BUGETARĂ

Plătiţi pe anul 2017

Cap.61.01.05 – Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor

29.836,251

Titlul I – Cheltuieli de personal

28.707,04

Titlul II – Bunuri şi servicii

1.103,198

Titlul XI – Alte cheltuieli

-

Titlul XIII – Active nefinanciare

26,013

Cap.68.01.06 – Asistenţă socială pentru familie şi copii

221,971

Titlul VI –Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

4,791

Titlul IX – Asistenţă socială

217,180

Cap.68.01.08 – Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare
Titlul IX – Asistenţă socială

-

Cap.68.01.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
Titlul IX – Asistenţă socială

-

TOTAL

30.058,222

2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile sectoriale şi concesiunile de
lucrări şi servicii:

a) Lista de contracte încheiate:
Valoare
Nr.

Obiectul contractului

crt.

Inclusiv
TVA

Procedura de
achiziţie publică

-leiAcord-cadru privind furnizarea de
1 carburanţi auto de tip motorină, pe 432.000,00
bază de bonuri valorice preachitate

utilizată

Nume/ denumire
câştigător

Procedură

S.C. Lukoil România

simplificată

S.R.L. Bucureşti.

Procedură

S.C. Allied Green Co

simplificată

S.R.L. Filipeştii de Pădure

Procedură

S.C. Banaduc Zaharia

simplificată

S.R.L. Șopotu Nou

Acord-cadru privind furnizarea de
2

combustibil lichid tip M pentru
producerea de agent termic şi apă

578.340,00

caldă
Acord-cadru privind furnizarea de
3

combustibil solid lemne de foc de
esenţă tare pentru producerea de

56.867,55

agent termic şi apă caldă
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Negociere fără

4

Contract subsecvent de furnizare
energie electrică de joasă tensiune

publicarea
9.855,70

prealabilă a unui
anunţ de

S.C. Fidelis Energy S.R.L.
Iaşi

participare
5

Contract

de

furnizare

energie

electrică de joasă tensiune

10.387,80

Achiziţie directă

Contract de furnizare carburanţi
Achiziţie directă

BVCA

8

Marketing S.R.L.
Bucureşti

Contract

de

furnizare

energie

electrică de joasă tensiune
Contract de furnizare a gazelor
naturale pentru clienţi noncasnici
Contract

9

S.R.L. Bucureşti
S.C. OMV Petrom

6 auto de tip benzină pe bază de 19.900,00

7

S.C. Engie România

subsecvent
pe

bază

Achiziţie directă

1.316,32

Achiziţie directă

S.C. Engie România
S.R.L. Bucureşti
S.C. E.ON Energie
România S.A. Târgu-Mureş

privind

furnizarea de carburanţi auto de tip
motorină,

21.288,17

de

bonuri

38.400,00

Procedură

S.C. Lukoil România

simplificată

S.R.L. Bucureşti.

valorice preachitate
Negociere fără

Contract subsecvent de furnizare a
10 gazelor

naturale

pentru

clienţi 58.820,33

publicarea
prealabilă

noncasnici

11

12

Contract subsecvent de furnizare
energie electrică de joasă tensiune
Contract de furnizare echipament de
intervenţie combinat tip Hooligan
Contract

de

furnizare

Negociere fără
40.494,74

publicarea
prealabilă

6.402,2

Achiziţie directă

5.938,10

Achiziţie directă

barcă

13 pneumatică a patru persoane cu
rame BP4

14

Contract subsecvent de furnizare
energie electrică de joasă tensiune
Contract

15

subsecvent
pe

bază

40.099,57

publicarea
prealabilă

România S.A. Târgu-Mureş

S.C. E.ON Energie
România S.A. Târgu-Mureş
S.C. Lidle Com S.R.L.
Bucureşti
S.C. Histria Internaţional
S.R.L. Bucureşti

S.C. E.ON Energie
România S.A. Târgu-Mureş

privind

furnizarea de carburanţi auto de tip
motorină,

Negociere fără

S.C. E.ON Energie

de

bonuri

32.400,00

Procedură

S.C. Lukoil România

simplificată

S.R.L. Bucureşti.

valorice preachitate
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Contract
16

subsecvent

privind

furnizarea de combustibil lichid tip
M pentru producerea de agent

42.840,00

Procedură

S.C. Allied Green Co

simplificată

S.R.L. Filipeştii de Pădure

Procedură

S.C. Lukoil România

simplificată

S.R.L. Bucureşti.

Procedură

S.C. Banaduc Zaharia

simplificată

S.R.L. Șopotu Nou

Procedură

S.C. Lukoil România

simplificată

S.R.L. Bucureşti.

Procedură

S.C. Banaduc Zaharia

simplificată

S.R.L. Șopotu Nou

Procedură

S.C. Allied Green Co

simplificată

S.R.L. Filipeştii de Pădure

termic şi apă caldă
Contract
17

subsecvent

privind

furnizarea de carburanţi auto de tip
motorină,

pe

bază

de

bonuri

44.304,00

valorice preachitate
Contract

subsecvent

privind

furnizarea de combustibil solid
18 lemne de foc de esenţă tare pentru 32.577,39
producerea de agent termic şi apă
caldă
Contract
19

subsecvent

privind

furnizarea de carburanţi auto de tip
motorină,

pe

bază

de

bonuri

39.600,00

valorice preachitate
Contract

subsecvent

privind

furnizarea de combustibil solid
20 lemne de foc de esenţă tare pentru 17.717,53
producerea de agent termic şi apă
caldă
Contract
21

subsecvent

privind

furnizarea de combustibil lichid tip
M pentru producerea de agent

100.266,71

termic şi apă caldă
Contract de prestare servicii de
22 elaborare

expertiză

tehnică 13.673,10

Achiziţie directă

funcţională la clădiri

23

Contract

de

prestare

servicii

încheiere poliţe RCA

24 Contract închiriere spaţiu locativ

S.C. Bia Consproiect
S.R.L. Brăila
Societatea de Asigurare-

2.872,63

Achiziţie directă

Reasigurare City Insurance
S.A. Bucureşti

1.220,00
/lună

Procedură internă
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b) Numărul de procese de achiziţii:
Achiziţii directe

Nr.

Proceduri de atribuire

crt.

Produse

Servicii

Lucrări

Total

Produse

Servicii

Lucrări

Total

1

92

133

2

227

3

1

0

4

Total
General
231

c) Achiziţiile realizate prin sistemul electronic:
Din totalul de 231 de procese de achiziţii realizate în cursul anului 2017, un număr de 197 de
procese de achiziţii au fost efectuate prin mijloace electronice (194 achiziţii directe şi 3 proceduri
simplificate), dintre care 4 achiziţii directe de produse şi 4 achiziţii directe de servicii au fost anulate,
iar un număr de 33 de procese de achiziţii directe au fost efectuate off-line.
d) Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziţii:
Durată medie procese de achiziţie publică în anul 2017

Nr.
crt.

Achiziţii directe

Proceduri

Produse/servicii/lucrări

Produse/servicii/lucrări

5 zile

24 zile

1

e) Numărul de contestaţii formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor:
Nu au fost depuse contestaţii.
f) Numărul de proceduri anulate sau în curs de anulare:
Nu au fost proceduri anulate şi nici în curs de anulare.
3. Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia
În anul 2017 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin a
avut calitate procesuală în 8 cauze care au avut ca obiect:
 plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor = 3;
 acţiune obligare emitere act administrativ = 1;
 acţiune recuperare creanţe = 2;
 acţiune litigiu privind funcţionarii publici = 1;
 acţiune litigiu privind achiziţiile publice = 1
Din cele 8 cauze, 3 au fost câştigate, 1 a fost pierdută, iar 4 sunt încă în lucru.

Pagina 6 din 8

Nesecret

4.Organigrama

Persoanele din conducerea inspectoratului la data de 31.12.2017:
-

INSPECTOR ŞEF – Locotenent colonel Cristinel CONERU

-

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF – Maior George COZARIUC

-

(Î) ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF – Căpitan Ovidiu Aurel BUZDUCEA
5. Informaţii despre managementul resurselor umane

a) încadrări:
- 2 ofiţeri încadraţi în urma concursurilor organizate cu recrutare prin încadrare directă,
- 7 ofiţeri mutaţi în interesul serviciului de la alte inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă,
- 2 subofiţeri absolvenţi ai şcolilor militare,
- 7 subofiţeri încadraţi în urma concursurilor organizate cu recrutare prin încadrare directă;
b) pierderi de personal:
- 4 ofiţeri şi 17 subofiţeri au fost trecuţi în rezervă,
- 3 ofiţeri, 1 maistru militar şi 2 subofiţeri mutaţi la alte inspectorate pentru situaţii de urgenţă,
- 1 ofiţer mutat la Direcţia Generală de Paşapoarte,
- 1 subofiţer mutat la Inspectoratul General de Aviaţie;
c) treceri în alt corp:
- 7 subofiţeri au trecut în corpul ofiţerilor;
d) numărul de concursuri organizate: - 14;
e) fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere:
- treceri în rezervă: - 3 ofiţeri,
- încadrări: - 3 ofiţeri;
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f) numărul de funcţii de conducere exercitate temporar:
- 13 împuterniciri.
III. RELAŢIA CU COMUNITATEA
1.

Raportul

de

evaluare

a

implementării

Legii

nr.

544/2001

la

nivelul

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin a fost
întocmit pentru anul 2017 şi poate fi consultat pe site-ul www.isusemenic.ro, în secţiunea Informaţii de
interes public.
2. Informaţii despre atragerea de resurse din comunitate
În luna aprilie s-a derulat programul ,,Salvator din pasiune” în cadrul căruia s-a urmărit
atragerea de voluntari care să participe împreună cu structurile profesioniste la intervenţii în situaţii de
urgenţă. S-au înscris 16 voluntari, 15 din ei reuşind să parcurgă modulul de prim ajutor de bază.
Voluntarii au desfăşurat, în anul 2017, 17 activităţi de informare preventivă şi au participat la 10
intervenţii.
INSPECTOR ŞEF
Locotenent colonel CONERU CRISTINEL
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