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 2019
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL
1. Cuvânt înainte
Anul 2019 a fost un an încărcat de evenimente, atât în plan operativ, cât şi prin prisma eforturilor
depuse pentru consolidarea resurselor umane şi logistice în vederea creşterii capacităţii de răspuns şi
îmbunătăţirii calităţii intervenţiilor. Situaţiile noi, cu care ne confruntăm an de an, ne ajutată 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 acordată 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 2019 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 pe anul 2019.
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La nivelul entității, evaluarea modului în care obiectivele stabilite au fost îndeplinite se realizează
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 2019
leiCLASIFICAŢIA BUGETARĂ
Cap.61.05.00 – Protecţia civilă şi paza contra incendiilor

2019
42.081.200,00

Titlul I – Cheltuieli de personal

41.080.600,00

Titlul II – Bunuri şi servicii

1.000.600,00

Cap.68.06.00 – Asistenţă socială pentru familie şi copii
Titlul IX – Asistenţă socială

246.000,00
246.000,00

TOTAL

42.327.200,00

b) Situaţia cheltuielilor bugetare pe anul 2019
leiCLASIFICAŢIA BUGETARĂ
Cap.61.05.00 – Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor
Titlul I – Cheltuieli de personal

Plătiţi pe anul 2019
42.079.394,35
41.079.761,84

Titlul II – Bunuri şi servicii

999.632,51

Cap.68.06.00 – Asistenţă socială pentru familie şi copii
Titlul IX – Asistenţă socială

244.486,00
244.486,00

TOTAL

42.323.880,35
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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

Inclusiv TVA

crt.
-lei-

1

Prestare
servicii
de
asigurare
obligatorie de răspundere civila auto
(RCA)

1.353,32

Procedura de
achiziție publică
utilizată

Nume/ denumire câștigător

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)

SC Fast Brokers-Broker de
Asigurare-Reasigurare S.R.L.
București

Negociere fără
publicare prealabilă
2

Furnizare gaze naturale

27.247,79
(contract
subsecvent)
Negociere fără
publicare prealabilă

3

Furnizare energie electrică activă JT

17.036,17
(contract
subsecvent)

4

Prestare servicii de telefonie mobilă și
internet mobil

5

Prestare servicii de telefonie publică și
servicii de închiriere de linii terestre de
comunicații

Furnizare gaze naturale

429,16

S.C. Orange România S.A.
București

384,91

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)

S.C. Telecom România
Communication S.A.

26.481,72
(contract
subsecvent)
Negociere fără
publicare prealabilă

7

Furnizare energie electrică activă JT

16.263,88
(contract
subsecvent)

8

Prestare servicii de telefonie mobilă și
internet mobil

9

Prestare servicii de telefonie publică și
servicii de închiriere de linii terestre de
comunicații

S.C. Tinmar Energy S.A.
București

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)

Negociere fără
publicare prealabilă
6

S.C. E-On Energie România
S.A. Mureș

S.C. E-On Energie România
S.A. Mureș

S.C. Tinmar Energy S.A.
București

433,84

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)

S.C. Orange România S.A.
București

389,09

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)

S.C. Telecom România
Communication S.A.
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Negociere fără
publicare prealabilă
10 Furnizare energie electrică activă JT

29.380,99
(contract
subsecvent)
Negociere fără
publicare prealabilă

11 Furnizare gaze naturale

13.160,81
(contract
subsecvent)

Prestare servicii de telefonie publică și
12 servicii de închiriere de linii terestre de
comunicații
Prestare servicii de telefonie mobilă și
13
internet mobil

Furnizare combustibil lichid tip M
14 pentru producere de agent termic și
apă caldă

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)

S.C. Telecom România
Communication S.A.

3.901,59

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)

S.C. Orange România S.A.
București

Procedură
simplificată
(contract
subsecvent)

S.C. Allied Green Co S.R.L.
Ditești

17.087,52

100.813,36
(contract
subsecvent)

Prestare
servicii
de
asigurare
16 obligatorie de răspundere civila auto
(RCA)

27.066,40

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)
Negociere fără
publicare prealabilă

17 Furnizare gaze naturale

19.315,35
(contract
subsecvent)

Prestare
servicii
de
asigurare
18 obligatorie de răspundere civila auto
(RCA)

S.C. E-On Energie România
S.A. Mureș

3.499,20

Negociere fără
publicare prealabilă
15 Furnizare energie electrică activă JT

S.C. Tinmar Energy S.A.
București

S.C. Tinmar Energy S.A.
București

SC Fast Brokers-Broker de
Asigurare-Reasigurare S.R.L.
București

SC Premyer Energy Trading
SRL București

1.691,65

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)

SC Fast Brokers-Broker de
Asigurare-Reasigurare S.R.L.
București

Furnizare combustibil lichid tip M
19 pentru producere de agent termic și
apă caldă

17.556,40

Procedură
simplificată
(contract
subsecvent)

S.C. Allied Green Co S.R.L.
Ditești

Prestare
servicii
de
asigurare
20 obligatorie de răspundere civila auto
(RCA)

676,66

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)

SC Fast Brokers-Broker de
Asigurare-Reasigurare S.R.L.
București
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Negociere fără
publicare prealabilă
21 Furnizare gaze naturale

64.331,67
(contract
subsecvent)

Furnizare hârtie A4 și A3 pentru
22
fotocopiatoare și xerografică, 80g/ mp

Prestare servicii de furnizare de kituri
23
semnătură electronică

Furnizare combustibil lichid tip M
24 pentru producere de agent termic și
apă caldă

Prestare servicii de telefonie mobilă și
25
internet mobil
Prestare servicii de telefonie publică și
26 servicii de închiriere de linii terestre de
comunicații

2.512,60

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)

SC Dolex Com SRL RâmnicuVâlcea

149,94

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)

SC DIGISIGN SA București

Procedură
simplificată
(contract
subsecvent)

43.914,81

1.742,54

S.C. Orange România S.A.
București

1.562,82

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)

S.C. Telecom România
Communication S.A.

18.863,20
(contract
subsecvent)

Prestare
servicii
de
asigurare
28 obligatorie de răspundere civila auto
(RCA)
Furnizare combustibil lichid tip M
29 pentru producere de agent termic și
apă caldă

338,33

S.C. Tinmar Energy S.A.
București

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)

SC Fast Brokers-Broker de
Asigurare-Reasigurare S.R.L.
București

Procedură
simplificată
(contract
subsecvent)

S.C. Allied Green Co S.R.L.
Ditești

33.496,98

Negociere fără
publicare prealabilă
30 Furnizare gaze naturale

S.C. Allied Green Co S.R.L.
Ditești

Licitație deschisă
(contract
subsecvent)

Negociere fără
publicare prealabilă
27 Furnizare energie electrică activă JT

SC Premyer Energy Trading
SRL București

27.767,59
(contract
subsecvent)
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b) Numărul de procese de achiziții:
Achiziții directe

Proceduri de atribuire

Nr.
Total
crt.

Produse

Servicii

Lucrări

Total

Produse

Servicii

Lucrări

Total
General

1

126

98

0

224

0

0

0

0

224

c) Achizițiile realizate prin sistemul electronic:
Din totalul de 224 de procese de achiziții realizate în cursul anului 2019, un număr de 219 de procese de
achiziții au fost efectuate prin mijloace electronice și un număr de 5 procese de achiziții directe au fost efectuate
off-line.

Nr.

d) Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achiziții:
Achiziții directe
Proceduri de atribuire

crt.

Produse

Servicii

Lucrări

Medie

Produse

Servicii

Lucrări

Medie

Medie
totală

1

6 zile

4 zile

Nu este
cazul

5 zile

Nu este
cazul

Nu este
cazul

Nu este
cazul

Nu este
cazul

5 zile

Notă: Media s-a calculat de la momentul inițierii achiziției și până la efectuarea recepției produselor/serviciilor/lucrărilor

e) Numărul de contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor:
Nu au fost depuse contestații
f) Numărul de proceduri anulate sau în curs de anulare:
Nu au fost proceduri anulate și nici în curs de anulare.

3. Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia
În anul 2019, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin a
avut calitate procesuală în 19 cauze, care au avut ca obiect:
• plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor = 12;
• acţiune litigiu privind achiziţiile publice = 1;
• contestatie la executare = 1;
• drepturi salariale = 1;
• aprobare tacita = 1;
• insolventa = 1;
• actiune in constatare = 1;
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• ajutoare trecere in rezerva = 1.
Din cele 19 cauze, 4 au fost câştigate (respingerea plângerilor contraventionale), 1 a fost pierdută
(admitere cerere de chemare in judecata), iar 14 sunt pe rol.

4.Organigrama

Persoanele din conducerea inspectoratului la data de 31.12.2019:
-

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) Fluctuaţia de personal
În cursul anului 2019 în cadrul inspectoratului nostru au fost încadrate 16 cadre militare, după
cum urmează:
- 3 ofiţeri, din care un ofiţer mutat din cadrul altui inspectorat judeţean pentru situaţii de urgenţă şi 2
ofiţeri mutaţi din cadrul altor unităţi aparţinând Ministerului Afacerilor Interne;
- 2 maiştri militari absolvenţi ai Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel
Zăgănescu” Boldeşti;
- 11 subofiţeri, din care 8 absolvenţi ai Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel
Zăgănescu” Boldeşti, 2 subofiţeri recrutaţi prin încadrare directă şi 1 subofiţer mutat din cadrul
altui inspectorat judeţean pentru situaţii de urgenţă.
În anul 2019 a fost înregistrat un total de 25 de pierderi de personal, după cum urmează:
- 2 ofiţeri mutaţi în cadrul altor inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă;
- 1 maistru militar mutat în cadrul altui inspectorat judeţean pentru situaţii de urgenţă;
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- 20 subofiţeri, din care 12 trecuţi în rezervă cu drept la pensie, 2 trecuţi direct în retragere cu drept
la pensie, 3 trecuţi în rezervă prin demisie, 2 mutaţi în cadrul altor inspectorate judeţene pentru
situaţii de urgenţă şi unul mutat în cadrul altei unităţi aparţinând Ministerului Afacerilor Interne;
- 2 persoane încadrate în funcţii de personal contractual, din care unul a ieşit la pensie, iar
celălalt prin demisie.
b) Fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere
În cursul anului 2019 în cadrul inspectoratului un număr de 3 ofiţeri au fost promovaţi în funcţii
de conducere, în urma concursurilor organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere.
c) Numărul de funcţii de conducere exercitate temporar
În cursul anului 2019 în cadrul inspectoratului un număr de 6 ofiţeri au fost împuterniciţi să
îndeplinească atribuţiile unor funcţii de conducere.

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 2019 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 2019 s-a desfăşurat o nouă serie de pregătire în cadrul programului naţional ,,Salvator din
pasiune”, la care s-au înscris 30 de voluntari, evaluarea lor si eliberarea certificatelor de voluntar având
loc în data de 07.07.2019.
Voluntarii din cadrul programului ,,Salvator din pasiune” au participat în anul 2019 la un numar
de 122 de acţiuni de intervenţie SMURD si 32 de acţiuni de informare preventivă.
Pe parcursul anului 2019 au fost încheiate 4 parteneriate educaţionale, cu Colegiul Naţional
,,Diaconovici Tietz“ din Reşiţa, Şcoala Gimnazială nr. 7 din Reşiţa, Gradiniţa ,,Riki Priki“ Reşiţa, precum
si cu CSEI ,,Aurora” Reşiţa. dar și 3 protocoale de colaborare cu Muzeul Banatului Montan Reşiţa,
Liceul Teologic Baptist Reşiţa si Liceul Teoretic ,,Eftimie Murgu” Bozovici.

INSPECTOR ŞEF
Colonel,
CONERU CRISTINEL
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