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MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ 

 „SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 

 

     NNeesseeccrreett 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 

AL  INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 „SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 

 

I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL 

  1. Cuvânt înainte 

Anul 2016 a fost un an încărcat de evenimente, atât din punct de vedere al situaţiei operative, şi 

aici amintim episodul inundaţiilor din luna iunie, cât şi în plan intern.  

Pe parcursul anului au trecut în rezervă cadre cu experienţă şi vechime în muncă din colectivul 

managerial al unităţii, în luna noiembrie a avut loc predarea-primirea comenzii inspectoratului, la 

sfârşitul anului s-au organizat două sesiuni de concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante, cu 

personal din sursă externă, nerealizându-se însă încadrarea tuturor posturilor scoase la concurs, iar în 

data de 31 decembrie 2016, inspectoratul nostru a trecut printr-un amplu proces de reorganizare. 

Deşi nu a fost un an uşor, inclusiv din prisma deficitului de personal cu funcţii decizionale, 

eforturile instituţionale s-au concentrat în permanenţă către creşterea capacităţii operaţionale şi de 

răspuns şi către îmbunătăţirea calităţii intervenţiilor, 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 planificat 

şi desfăşurat activitatea pentru atingerea obiectivului fundamental de eficientizare a acţiunilor de 

prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu cadrul normativ, legislaţia specifică 

domeniilor de competenţă şi responsabilitate şi cu prevederile Planului strategic al Ministerului 

Afacerilor Interne, Planului cu principalele obiective, măsuri şi acţiuni ale Inspectoratului General 

pentru Situaţii de Urgenţă.  

În vederea atingerii obiectivului fundamental, pentru anul 2016, instituţia noastră şi-a propus 

concentrarea eforturilor pentru îndeplinirea următoarelor obiective instituţionale:  

- specializarea, aprofundarea cunoştinţelor şi perfecţionarea deprinderilor întregului personal pentru 

a îndeplini în condiţii optime misiunile ce revin inspectoratului; 

- executarea periodică de exerciţii de cooperare cu forţe şi mijloace în teren cu toate componentele 

structurilor cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, constituite la nivel 

judeţean, pentru ridicarea gradului de interoperabilitate; 
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- îmbunătăţirea dotării cu mijloace tehnice de intervenţie în situaţii de urgenţă;  

- clarificarea situaţiei juridice a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele din structurile 

inspectoratului; 

- atragerea fondurilor europene necesare asigurării creşterii capacităţii de răspuns serviciilor de 

urgenţă profesioniste, cu sprijinul autorităţilor locale şi judeţene; 

- continuarea procesului de evaluare a riscurilor la nivel judeţean prin implicarea autorităţilor 

abilitate în gestionarea tipurilor de risc; 

- îmbunătăţirea sistemului de comunicaţii intra- şi inter-instituţional; 

- integrarea acţiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor pentru reducerea riscului la 

dezastre; 

- sporirea nivelului de competenţă a inspectorilor şi creşterea nivelului de calitate a activităţii 

preventive; 

- promovarea conceptului de voluntariat la nivelul comunităţilor; 

- creşterea nivelului de pregătire şi educare, dezvoltarea culturii de securitate şi a comportamentului 

preventiv în rândul societăţii civile, în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

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 

Pagina de internet: www.isusemenic.ro; E-mail: contact@isusemenic.ro, isu_semenic@yahoo.com 

 

II. TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ 

  1. Bugetul instituţiei 

a) Bugetul de cheltuieli finanţat de la bugetul de stat pe anul 2016 

CLASIFICAŢIA BUGETARĂ 
2016 

-mii lei- 

Cap.61.01.05 – Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor 28.365,94 

                     Titlul I – Cheltuieli de personal 26.796,80 

                     Titlul II – Bunuri şi servicii 1.507,10 

                     Titlul XI – Alte cheltuieli - 

                     Titlul XIII – Active nefinanciare 62,04 

Cap.68.01.06 – Asistenţă socială pentru familie şi copii 160,081 

                      Titlul VI –Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 4,894 

                      Titlul IX – Asistenţă socială 155,187 

Cap.68.01.08 – Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare - 

                      Titlul IX – Asistenţă socială - 

http://www.isusemenic.ro/
mailto:contact@isusemenic.ro
mailto:isu_semenic@yahoo.com
mailto:isu_semenic@yahoo.com
mailto:isu_semenic@yahoo.com
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Cap.68.01.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 0,092 

                      Titlul IX – Asistenţă socială 0,092 

TOTAL 28.526,113 

 b) Situaţia cheltuielilor bugetare pe anul 2016 

CLASIFICAŢIA BUGETARĂ 
Plătiţi pe anul 2016 

-mii lei- 

Cap.61.01.05 – Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor 28.365,221 

                     Titlul I – Cheltuieli de personal 26.796,351 

                     Titlul II – Bunuri şi servicii 1.506,834 

                     Titlul XI – Alte cheltuieli - 

                     Titlul XIII – Active nefinanciare 62,036 

Cap.68.01.06 – Asistenţă socială pentru familie şi copii 160,081 

                      Titlul VI –Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 4,894 

                      Titlul IX – Asistenţă socială 155,187 

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 0,092 

                      Titlul IX – Asistenţă socială 0,092 

TOTAL 28.525,394 

2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile sectoriale şi 

concesiunile de lucrări şi servicii: 

a) Lista de contracte încheiate: 

Nr. 

Crt. 
Obiectul contractului 

Valoare 

incl. TVA 

-lei- 

Procedura de 

achiziţie publică 

utilizată 

Nume/ denumire 

câştigător 

1 

Contract de furnizare carburanţi 

auto de tip motorină, pe bază de 

bonuri valorice preachitate 

248.823,11 Cerere de oferte 
S.C. Lukoil România 

S.R.L. Bucureşti. 

2 
Acord-cadru privind furnizarea de 

energie electrică de joasă tensiune  
289.464,66 

Negociere fără 

publicarea 

prealabilă a unui 

anunţ de 

participare 

S.C. Fidelis Energy S.R.L. 

Iaşi 

3 
Contract de furnizare a gazelor 

naturale pentru clienţi noncasnici 
51.363,00 Achiziţie directă 

S.C. E.ON Energie 

România S.A. Târgu-Mureş 

4 Contract de furnizare carburanţi 6.250,00 Achiziţie directă S.C. OMV Petrom 
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auto de tip benzină, pe bază de 

bonuri valorice 

Marketing S.R.L. Bucureşti 

5 

Contract de furnizare carburanţi 

auto de tip benzină, pe bază de 

bonuri valorice 

13.750,00 Achiziţie directă 
S.C. OMV Petrom 

Marketing S.R.L. Bucureşti 

6 

Contract de furnizare autospecială 

pentru muncă operativă marca 

Citroen 

52.106,00 Achiziţie directă S.C. Union Cars S.R.L. Iaşi 

7 
Contract de furnizare fereastră din 

tâmplărie PVC cu geam termopan 
1.423,04 Achiziţie directă 

S.C. Plast Lasgo  S.R.L. 

Bocşa. 

b) Numărul de procese de achiziţii: 

Nr. 

Crt. 

Achiziţii directe Proceduri de atribuire 

Produse Servicii Lucrări Total Produse Servicii Lucrări Total 
Total 

General 

1 157 64 31 252 2 0 0 2 254 

c) Achiziţiile realizate prin sistemul electronic: 

Din totalul de 254 de procese de achiziţii realizate în cursul anului 2016, un număr de 185 de 

procese de achiziţii au fost efectuate prin mijloace electronice, prin catalogul electronic din SEAP (184 

achiziţii directe şi 1 procedură de cerere de oferte).  

d) Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziţii: 

Nr. 

crt. 

Durată medie proces de achiziţie publică în anul 2016 

Achiziţii directe Proceduri 

 PRODUSE SERVICII LUCRĂRI Produse/servicii/lucrări 

1 8 zile 8 zile 12 zile 45 zile 

e) Numărul de contestaţii formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor: 

Nu este cazul – nu au fost depuse contestaţii. 

f) Numărul de proceduri anulate sau în curs de anulare: 

Nu este cazul – nu au fost proceduri anulate şi nici în curs de anulare. 

  3. Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia 

 În anul 2016 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin a 

avut calitate procesuală în 33 cauze care au avut ca obiect: 

 plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor = 26; 

 acţiune pentru anulare act administrativ = 2; 

 acţiune recuperare creanţe = 1; 

acţiune litigiu privind funcţionarii publici = 4. 
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 Din cele 33 de cauze, 16 au fost câştigate, 7 au fost pierdute, iar 10 sunt încă în lucru.  

  4. Organigrama 

 

Începând cu data de 31.12.2016, în urma reorganizării structurilor profesioniste de intervenţie 

în situaţii de urgenţă, se modifică organigrama inspectoratului astfel: 

   

Persoanele din conducerea inspectoratului la data de 31.12.2016: 

- (Î) INSPECTOR ŞEF – Locotenent colonel Cristinel CONERU 

- (D) PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF – Colonel Costel BURCIU 

- (Î) ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF – Căpitan Ionel TILCA 

La aceeaşi dată, gradul de încadrare cu personal al inspectoratului este de 90,03 %. 
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5. Informaţii despre managementul resurselor umane 

a) încadrări:  - 1 ofiţer şi 4 subofiţeri absolvenţi ai şcolilor militari, 

- 2 subofiţeri mutaţi din cadrul altor inspectorate pentru situaţii de urgenţă, 

- 3 subofiţeri rechemaţi în activitate în urma concursurilor cu recrutare din rândul 

cadrelor militare aflate în rezerva MAI, 

- 7 subofiţeri încadraţi în urma concursurilor cu recrutare din sursă externă; 

b) pierderi de personal:  - 4 ofiţeri şi 8 subofiţeri au fost trecuţi în rezervă, 

         - 4 ofiţeri şi 5 subofiţeri mutaţi la alte inspectorate pentru situaţii de urgenţă, 

         - 1 personal contractual căruia i-a încetat contractul individual de muncă; 

c) treceri în alt corp: - 2 subofiţeri au trecut în corpul ofiţerilor; 

d) numărul de concursuri organizate: - 24; 

e) fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere: - treceri în rezervă: - 4 ofiţeri; 

f) numărul de funcţii de conducere exercitate temporar: - împuterniciri: - 6 funcţii. 

 

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 2016 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 mai a anului 2016 a fost demarată, la nivel naţional, Campania “Salvator din pasiune” 

în cadrul căreia se urmărea atragerea de voluntari care să participe împreună cu structurile 

profesioniste la intervenţii în situaţii de urgenţă. La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

“SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin au fost recrutaţi un număr de 4 voluntari, cu vârste cuprinse 

între 16-39 ani, care au urmat cursurile iniţiale de pregătire şi de prim ajutor de bază organizate la 

nivelul inspectoratului.   

In anul 2016 au fost încheiate 4 acorduri de parteneriat pe linia pregătirii şi informării 

preventive cu următoarele instituţii: 

- Complexul de servicii sociale “Sfântul Vasile cel Mare” – Episcopia Caransebeşului; 

- Fundaţia Humanitas Pro Deo Reşiţa; 

- Grădiniţa PN “Pinochio” Reşiţa; 

- Grădiniţa PP “Floarea Soarelui” Reşiţa.    

 
 

 

(Î) INSPECTOR ŞEF 

Locotenent colonel Cristinel CONERU 

 

 


