ROMÂNIA
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 2018
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL
1. Cuvânt înainte
Anul 2018 a fost un an încărcat de evenimente, atât în plan operativ, cât şi din prisma eforturilor
depuse pentru consolidarea resurselor umane şi logistice în vederea creşterii capacităţii de răspuns şi
îmbunătăţirii calităţii intervenţiilor. Situaţiile cu care ne-am confruntat pe parcursul anului ne-au ajutat să
tragem unele concluzii care, pe viitor, ne vor ajuta să creştem nivelul de profesionalism al misiunilor
desfăşurate, pentru a ne ridica la nivelul aşteptărilor populaţiei şi pentru a confirma încă o dată, gradul
ridicat de încredere acordat de cetăţeni instituţiei pe care o reprezentăm.
2. Misiunea instituţiei
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin şi-a concentrat
eforturile pe parcursul anului 2018 pentru îndeplinirea următoarelor obiective generale:
-

creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor şi activităţii socio-economice de pe teritoriul judeţului;

-

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;

-

creşterea capacităţii de reacţie şi eficientizarea acţiunilor de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor
de urgenţă;

-

consolidarea capacităţii umane, logistice, administrative, financiare, de comunicaţii, informare şi
relaţii publice.
Pentru realizarea obiectivelor generale, la nivelul entității au fost stabilite obiective specifice,

activități/măsuri și indicatori de performanță, cu termene și responsabilități concrete la nivelul fiecărei
structuri.
Documentele de planificare operațională a activității unității au fost realizate ținând cont de
Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru
perioada 2017-2019 și Planul Unic cu principalele obiective, acțiuni și măsuri ale IGSU în anul 2018.
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La nivelul entității, evaluarea modului în care obiectivele stabilite au fost îndeplinite s-a realizat
anual, iar la nivelul structurilor componente lunar și trimestrial, urmărindu-se îndeplinirea activităților
planificate/atingerea indicatorilor de performanță și replanificarea activităților restante.

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 2018
-mii leiCLASIFICAŢIA BUGETARĂ
Cap.61.01.05 – Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor

2018
35.783,65

Titlul I – Cheltuieli de personal

34.631,20

Titlul II – Bunuri şi servicii

1.084,60

Titlul XIII – Active nefinanciare

67,85

Cap.68.01.06 – Asistenţă socială pentru familie şi copii

266,146

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

0,420
265,726

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

15,984
15,984

TOTAL

36.065,78

b) Situaţia cheltuielilor bugetare pe anul 2018
-mii leiCLASIFICAŢIA BUGETARĂ
Cap.61.01.05 – Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor

Plătiţi pe anul 2018
35.777,162

Titlul I – Cheltuieli de personal

34.625,553

Titlul II – Bunuri şi servicii

1.083,798

Titlul XIII – Active nefinanciare

67,811

Cap.68.01.06 – Asistenţă socială pentru familie şi copii

261,055
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Titlul VI –Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

0,420

Titlul IX – Asistenţă socială

260,635

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

15,984
15,984

TOTAL

36.054,201

2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile sectoriale şi concesiunile de
lucrări şi servicii:
a) Lista de contracte încheiate:
Valoare
Nr.

inclusiv

Obiectul contractului

crt.

TVA

Procedura de
achiziție publică
utilizată

-lei-

Nume/ denumire
câștigător

Contract subsecvent de furnizare a
gazelor

naturale

pentru

clienți

1 noncasnici

Negociere fără

S.C. E.ON ENERGIE

publicarea

ROMÂNIA S.A.

prealabilă

TÂRGU-MUREȘ

Negociere fără

S.C. E.ON ENERGIE

publicarea

ROMÂNIA S.A.

prealabilă

TÂRGU-MUREȘ

22.892,07

(1000381750/02.2018/GN/

3806

din 29.01.2018)
Contract subsecvent de furnizare
2

energie electrică de joasă tensiune
(1000381750/02.2018/EE/3805 din

13366,14

29.01.2018)
Contract subsecvent de prestare
3

servicii de telefonie mobilă și
internet

mobil

(2100837/

423,27

Licitație deschisă

SC ORANGE ROMÂNIA
SA

25.01.2018)
Contract subsecvent de prestare

SC TELEKOM

servicii de telefonie publică și
4 servicii de închiriere de linii terestre
de

comunicații

381,61

Licitație deschisă

(2100836/

ROMÂNIA
COMMUNICATIONS
SA

25.01.2018)
Contract subsecvent de furnizare a
gazelor

naturale

pentru

clienți

5 noncasnici
(1000381750/02.2018/GN/

Negociere fără

S.C. E.ON ENERGIE

publicarea

ROMÂNIA S.A.

prealabilă

TÂRGU-MUREȘ

31.859,82
3968

din 22.02.2018)
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Contract subsecvent de furnizare
6

energie electrică de joasă tensiune
(1000381750/02.2018/EE/3969 din

Negociere fără

S.C. E.ON ENERGIE

publicarea

ROMÂNIA S.A.

prealabilă

TÂRGU-MUREȘ

40.175,77

22.02.2018)
Contract subsecvent de prestare
7

servicii de telefonie mobilă și
internet

mobil

(2101712/

2.532,06

Licitație deschisă

SC ORANGE ROMÂNIA
SA

23.02.2018)
Contract subsecvent de prestare

SC TELEKOM

servicii de telefonie publică și
8 servicii de închiriere de linii terestre
de

comunicații

2.282,80

Licitație deschisă

(2101713/

Contract de prestări servicii pentru
3.900,00

Achiziție directă

(2102840/ 38.080,00

Achiziție directă

14.03.2018)
Contract de prestări servicii pentru
10 elaborare

DALI

11.04.2018)
Contract subsecvent de furnizare a
11 gazelor

naturale

pentru

clienți

prealabilă

TÂRGU-MUREȘ

Negociere fără
publicarea
prealabilă

Contract de prestări servicii pentru
de

finanțare

(2104200/

11.484,19

pentru

Achiziție directă

S.C. E.ON ENERGIE

publicarea

ROMÂNIA S.A.

prealabilă

TÂRGU-MUREȘ

clienți 64.913,85

S.C. FAST BROKERS-

Contract subsecvent de prestare
încheiere

polițe

CONSULTING-

Negociere fără

noncasnici (2104715/ 22.06.2018)

15 servicii

SA

MANAGEMENT SRL

Contract subsecvent de furnizare a
naturale

SC TINMAR ENERGY

SC VISION GROUP

05.06.2018
14 gazelor

ELECTRONICS SRL

ROMÂNIA S.A.

(2103947/ 21.05.2018)

cerere

SC TECHMEDIA

publicarea

12 energie electrică de joasă tensiune 112.460,03

13

SRL

S.C. E.ON ENERGIE

929,63

Contract subsecvent de furnizare

SC VESTCONSULT R.L.

Negociere fără

noncasnici (2103946/ 21.05.2018)

consultanță elaborare și depunere

COMMUNICATIONS
SA

23.02.2018)

9 elaborare audit energetic (2102189/

ROMÂNIA

RCA 26.728,07

Licitație deschisă

(2104868/ 28.06.2018)

BROKER DE
ASIGURAREREASIGURARE SRL
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Contract subsecvent de prestare
16

servicii de telefonie mobilă și
internet

mobil

(2106482/

434,42

Licitație deschisă

SC ORANGE ROMÂNIA
SA

27.08.2018)
Contract subsecvent de prestare

SC TELEKOM

servicii de telefonie publică și
17 servicii de închiriere de linii terestre
de

comunicații

379,71

Licitație deschisă

(2106481/

S.C. FAST BROKERS-

Contract subsecvent de prestare
încheiere

polițe

RCA

COMMUNICATIONS
SA

27.08.2018)

18 servicii

ROMÂNIA

338,33

Licitație deschisă

(2106760/ 05.09.2018)

BROKER DE
ASIGURAREREASIGURARE SRL

Contract subsecvent de prestare
19

servicii de telefonie mobilă și
internet

mobil

(2107412/

1.307,69

Licitație deschisă

SC ORANGE ROMÂNIA
SA

28.09.2018)
Contract subsecvent de prestare

SC TELEKOM

servicii de telefonie publică și
20 servicii de închiriere de linii terestre
de

comunicații

1.142,97

Licitație deschisă

(2107410/

subsecvent

COMMUNICATIONS
SA

28.09.2018)
Contract

ROMÂNIA

privind

furnizarea de combustibil lichid tip
21 M pentru producerea de agent 56.937,27
termic și apă caldă (2107711/

Procedură

S.C. Allied Green Co

simplificată

S.R.L. Filipeștii de Pădure

05.10.2018)
S.C. FAST BROKERS-

Contract subsecvent de prestare
22 servicii

încheiere

polițe

RCA

676,00

Licitație deschisă

(2107870/ 11.10.2018)

BROKER DE
ASIGURAREREASIGURARE SRL

Contract subsecvent de furnizare
23 kituri

semnătură

electronică

149,94

Licitație deschisă

SC DIGISIGN SA

Procedură

S.C. Allied Green Co

simplificată

S.R.L. Filipeștii de Pădure

(2108683/ 12.11.2018)
24

Contract

subsecvent

privind

furnizarea de combustibil lichid tip

53.619,32
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M pentru producerea de agent
termic și apă caldă (2109799/
18.12.2018)
b) Numărul de procese de achiziţii:
Achiziţii directe

Proceduri de atribuire

Nr.
crt.

Produse

Servicii

Lucrări

Total

Produse

Servicii

Lucrări

Total

1

119

71

2

192

0

0

0

0

Total
General
192

c) Achiziţiile realizate prin sistemul electronic:
Din totalul de 192 de procese de achiziții realizate în cursul anului 2018, un număr de 180 de
procese de achiziții au fost efectuate prin mijloace electronice și un număr de 12 procese de achiziții
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

4 zile

Nu este cazul

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 2018, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin a
avut calitate procesuală în 3 cauze, care au avut ca obiect:
 plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor = 2;
 acţiune litigiu privind achiziţiile publice = 1.
Din cele 3 cauze, 1 a fost câştigată, 1 a fost pierdută, iar 1 este încă în lucru.
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4.Organigrama

Persoanele din conducerea inspectoratului la data de 31.12.2018:
-

INSPECTOR ŞEF – Colonel Cristinel CONERU

-

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF – Locotenent colonel George COZARIUC

-

(Î) ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF – Maior Ovidiu Aurel BUZDUCEA
5. Informaţii despre managementul resurselor umane
A. Informaţii despre fluctuaţia de personal:

a) încadrări :
- 3 ofiţeri absolvenţi ai instituțiilor militare de învățământ superior;
- 1 ofiţer încadrat în urma concursurilor organizate cu recrutare prin încadrare directă;
- 1 ofiţer mutat în interesul serviciului de la un alt inspectorat judeţean pentru situaţii de urgenţă;
- 1 ofiţer mutat în interesul serviciului de la un inspectorat judeţean de jandarmi;
- 2 maiștri militari absolvenţi ai şcolilor militare;
- 1 subofiţer încadrat în urma concursurilor organizate cu recrutare prin încadrare directă;
- 1 subofițer mutat în interesul serviciului de la un alt inspectorat judeţean pentru situaţii de urgenţă.
b) pierderi de personal:
- 1 ofiţer şi 10 subofiţeri au fost trecuţi în rezervă;
- 1 ofiţer şi 2 subofiţeri mutaţi la alte inspectorate pentru situaţii de urgenţă;
- 1 ofiţer mutat la I.G.P.R. şi 1 subofiţer mutat la I.G.Av.;
- 1 subofițer căruia i-a încetat raporturile de serviciu, ca urmare a survenirii decesului.
c) treceri în alt corp:
- 1 subofiţer a trecut în corpul ofiţerilor.
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B. Numărul de concursuri organizate: - 5.
C. Fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere:
a) încadrări: - 3 ofiţeri;
b) treceri în rezervă: - 0.
D. Numărul de funcţii de conducere exercitate temporar: - 5 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 2018 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 anul 2018 s-a desfăşurat o nouă serie de pregătire în cadrul programului naţional ,,Salvator din
pasiune”, la care s-au înscris 28 de voluntari. Au absolvit acest curs 23 de voluntari: 10 voluntari la
Detaşamentul de Pompieri Reşiţa, 12 la Detaşamentul de Pompieri Caransebeş, 1 la Secţia de Pompieri
Oraviţa.
Voluntarii din cadrul programului ,,Salvator din pasiune” au participat în anul 2018 la 86 de
acţiuni de informare preventivă și 5 intervenţii.
Totodată, la nivelul localităţilor județului nostru există un număr de 927 voluntari care desfășoară
activități în cadrul celor 77 de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul
primăriilor.
Personalul serviciilor voluntare şi private, considerat de asemenea personal operativ, a fost
pregătit pe parcursul anului 2018, prin intermediul mai multor instruiri, convocări, exerciții, activități de
pregătire în comun a reprezentanţilor svsu-urilor cu pompierii militari din cadrul subunităţilor de
intervenție din judeţ, precum și prin participarea la concursuri profesionale organizate de instituția
noastră.
Pe parcursul anului 2018 au fost încheiate 2 parteneriate educaţionale cu Colegiul Naţional
,,Mircea Eliade“ din Reşiţa şi Şcoala Gimnazială nr. 1 din Reşiţa, dar și 2 protocoale de colaborare cu
Grădiniţa ,,Floarea Soarelui din Reşiţa şi Şcoala Gimnazială nr. 7 Reşiţa.
INSPECTOR ŞEF
Colonel
CONERU CRISTINEL
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