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Ex.unic

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL
1. Cuvânt înainte
Provocările cu care s-a confruntat inspectoratul nostru, pe parcursul anului 2021 au fost
complexe, fiind gestionată o diversitate mare de riscuri, care au impus adoptarea de măsuri şi
acţiuni concrete privind pregătirea forţelor, informarea populaţiei şi asigurarea unei intervenţii
prompte şi eficiente pentru evitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi pentru reducerea impactului
negativ asupra mediului şi bunurilor materiale.
2. Misiunea instituţiei
În anul 2021 instituţia noastră şi-a concentrat eforturile pentru îndeplinirea obiectivelor
instituţionale stabilite conform strategiilor şi planurilor de dezvoltare, accentul căzând pe:
 Creşterea capacităţii de rezilienţă a comunităţilor şi al gradului de siguranţă al cetăţenilor pe
teritoriul judeţului;
 Dezvoltarea nivelului de pregătire a personalului propriu, a autorităţilor, a instituţiilor şi a
populaţiei;
 Creşterea capacităţii de răspuns şi eficientizarea acţiunilor pentru gestionarea 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; 0255/211.214
Fax: 0255/212.137; 0255/215.326
E-mail: contact@isusemenic.ro, isu_semenic@yahoo.com
Pagina de internet: www.isusemenic.ro
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II. POLITICI PUBLICE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin
funcţionează ca serviciu de urgenţă profesionist, în subordinea Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă - instituţie publică aflată în coordonarea Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă şi în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu statut militar, pilon principal al
Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, o structură performantă care
asigură prevenirea, pregătirea şi răspunsul în situaţii de urgenţă.
Obiectivul fundamental al Inspectoratulului General pentru Situaţii de Urgenţă, cuprins
în Strategia de consolidare şi dezvoltare pentru perioada 2016 – 2025, îl reprezintă consolidarea
şi dezvoltarea instituţională în vederea creşterii capacităţii operaţionale şi de răspuns, reducerii
impactului efectelor situaţiilor de urgenţă asupra comunităţilor şi îmbunătăţirii calităţii
misiunilor executate în folosul populaţiei.
III. TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ
1. Bugetul instituției
a) Bugetul de cheltuieli finanţat de la bugetul de stat pe anul 2021
- mii lei CLASIFICAŢIA BUGETARĂ
Cap.61.01.05 – Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor

2021
56.522,94

Titlul I – Cheltuieli de personal

48.441,60

Titlul II – Bunuri şi servicii

1130,30

Titlul XI – Alte cheltuieli

0,10

Titlul X – Proiecte cu finanțare din fonduri europene externe

6944,00

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
Titlul XIII – Active nefinanciare
Cap.68.01.06 – Asistenţă socială pentru familie şi copii
Titlul IX – Asistenţă socială
TOTAL

6,94
303,90
303,90
56.826,84

Pagina 2 din 9

Nesecret

b) Situaţia cheltuielilor bugetare pe anul 2021
- mii lei CLASIFICAŢIA BUGETARĂ

2021

Cap.61.01.05 – Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor

52.439,52

Titlul I – Cheltuieli de personal

48.414,69

Titlul II – Bunuri şi servicii

1.129,67

Titlul XI – Alte cheltuieli

-

Titlul X – Proiecte cu finanțare din fonduri europene externe

2.888,23

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
Titlul XIII – Active nefinanciare

6,93

Cap.68.01.06 – Asistenţă socială pentru familie şi copii

303,82

Titlul IX – Asistenţă socială

303,82

TOTAL

52.743,34

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
achiziție publică
utilizată

Nume/ denumire
câștigător

-lei-

1

Prestare servicii de telefonie mobilă
și internet mobil

502,24 Licitație deschisă
Negociere fără

2

Furnizare energie electrică activă JT

16.445,19

publicare
prealabilă

3 Furnizare gaze naturale categoria C1 21.641,65

Negociere fără
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S.C. Orange România S.A.
București

S.C. Tinmar Energy S.A.
Bucureşti

S.C. Premyer Energy
Nesecret

şi C2

prealabilă

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

S.C. Telecom România
297,70 Licitație deschisă

terestre de comunicații

5

Prestare servicii de telefonie mobilă
şi internet mobil

391,56 Licitație deschisă

16.193,76

publicare
prealabilă

7

8

Furnizare gaze naturale categoria C1
şi C2
Prestare servicii de telefonie mobilă
și internet mobil

Negociere fără
18.204,45

publicare
prealabilă

4.751,87 Licitaţie deschisă
Negociere fără

9 Furnizare energie electrică activă JT

14.335,12

publicare
prealabilă

10

Furnizare gaze naturale categoria C1
şi C2

Negociere fără
10.948,33

publicare
prealabilă

Prestare servicii de telefonie publică
11 şi servicii de închiriere de linii

1.200,32 Licitaţie deschisă

13.404,27

publicare
prealabilă

13

şi C2

14 Prestare servicii de furnizare internet

Bucureşti

S.C. Tinmar Energy S.A.
Bucureşti

S.C. Premyer Energy
Trading SRL Bucureşti

S.C. Orange România S.A.
Bucureşti

S.C. Tinmar Energy S.A.
Bucureşti

S.C. Premyer Energy
Trading SRL Bucureşti

Communication S.A.
București

Negociere fără

Furnizare gaze naturale categoria C1

S.C. Orange România S.A.

S.C. Telecom România

terestre de comunicaţii

12 Furnizare energie electrică activă JT

Communication S.A.
Bucureşti

Negociere fără
6 Furnizare energie electrică activă JT

Trading SRL Bucureşti

Negociere fără
4.455,63

publicare
prealabilă

2.103,92 Achiziţie directă
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S.C. Tinmar Energy S.A.
Bucureşti

S.C. Premyer Energy
Trading SRL Bucureşti

S.C. RCS & RDS S.A.
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prin fibră optică

15

București

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

1.444,37

Licitaţie deschisă
Negociere fără

16 Furnizare energie electrică activă JT

43.285,08

publicare
prealabilă

17

Furnizare gaze naturale categoria C1
şi C2

Negociere fără
56.346,52

publicare
prealabilă
Negociere fără

18 Furnizare energie electrică activă JT

14.834,98

publicare
prealabilă
Negociere fără

19 Furnizare energie electrică activă JT

43.285,09

publicare
prealabilă

Servicii

de

asistenţă

tehnică

de investiţii “Reabilitare termică,
energetică şi modernizare la sediul
Detaşamentului

de

S.A. Cluj-Napoca

S.C. Tinmar Energy S.A.
București

S.C. Premyer Energy
Trading SRL Bucureşti

S.C. Tinmar Energy S.A.
Bucureşti

S.C. Tinmar Energy S.A.
Bucureşti

–

dirigenţie de şantier pentru obiectivul
20

S.C. Agressione Group

Dragan Emanoil
32.130,00 Achiziţie directă

Întreprindere Individuală
Caransebeş

Pompieri

Caransebeş”
Negociere fără
21 Furnizare energie electrică activă JT

23.492,00

publicare
prealabilă

22

Furnizare gaze naturale categoria C1
şi C2

Negociere fără
43.535,40

publicare
prealabilă
Negociere fără

23 Furnizare energie electrică activă JT

25.647,63

publicare
prealabilă

24 Furnizare gaze naturale categoria C1 47.959,46

Negociere fără
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S.C. Tinmar Energy S.A.
Bucureşti

S.C. Premyer Energy
Trading SRL Bucureşti

S.C. Tinmar Energy S.A.
Bucureşti

S.C. Premyer Energy
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şi C2

Trading SRL Bucureşti

publicare
prealabilă

a) Numărul de procese de achiziții:
Achiziții directe

Proceduri de atribuire

Nr.
Total
crt.

Produse

Servicii

Lucrări

Total

Produse

Servicii

Lucrări

Total
General

1

60

86

0

146

0

0

0

0

146

b) Achizițiile realizate prin sistemul electronic:
Toate achiziţiile au fost realizate prin mijloace electronice.
c) Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achiziții:
Achiziții directe

Proceduri de atribuire

Nr.
crt.

Produse

Servicii

1

6 zile

4 zile

Lucrări

Nu este
cazul

Medie

5 zile

Produse

Servicii

Lucrări

Medie

Nu este

Nu este

Nu este

Nu este

cazul

cazul

cazul

cazul

Medie
totală

5 zile

Notă: Media s-a calculat de la momentul inițierii achiziției și până la efectuarea recepției
produselor/serviciilor/lucrărilor
d) Numărul de contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor:
Nu au fost depuse contestații
e) 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 2021, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin a
avut calitate procesuală în 23 cauze, care au avut ca obiect:
 plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor = 9;
 litigii de muncă, litigii privind funcţionarii publici şi litigiile privind achiziţiile publice = 14.
Pagina 6 din 9

Nesecret

Din cele 23 de cauze, 10 au fost soluţionate favorabil unităţii, 1 soluţionată nefavorabil, iar 12
sunt pe rol.
4.Organigrama

Persoanele din conducerea inspectoratului la data de 31.12.2021:
-

Î. INSPECTOR ŞEF: colonel Ionel-Doru IONICĂ

-

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF : locotenent-colonel George COZARIUC

-

ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF :

–

5. Informaţii despre managementul resurselor umane
A. 1. La finalul anului 2021, comparând posturile prevăzute cu cele încadrate în statul de
organizare al inspectoratului nostru, rezultă un procent de încadrare la nivelul instituţiei de
79,83%.
2. Fluctuaţia personalului:
În cursul anului 2021, au fost încadrate 7 cadre militare, după cum urmează:
- un ofiţer repartizat în urma absolvirii Facultăţii de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie
“Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti;
- 6 subofiţeri: 2 subofiţeri mutaţi din cadrul altor inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă,
din care unul a fost trecut în corpul ofiţerilor, în urma declarării “Admis” la concursul organizat în
acest sens de inspectoratul nostru şi 4 subofiţeri încadraţi temporar, fără concurs, pe perioada
instruirii stării de risc epidemiologic şi bacteriologic.
Totodată, au fost încadrate şi 2 persoane în calitate de personal contractual.
În acelaşi timp, a fost înregistrat un total de 34 pierderi de personal, după cum urmează:
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- 2 ofiţeri, din care 1 ofiţer trecut în rezervă cu drept la pensie şi 1 ofiţer mutat în cadrul altui
inspectorat judeţean pentru situaţii de urgenţă;
- 32 subofiţeri, din care 27 trecuţi în rezervă cu drept la pensie, 4 mutaţi în cadrul altor
inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă şi 1 mutat în cadrul altei unităţi aparţinând
Ministerului Afacerilor Interne.
B. Numărul de concursuri organizate: 26
C. Fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere:
- încadrări: 3 ofiţeri şi 4 subofiţeri (Şef gardă intervenţie-stingere);
- treceri în rezervă: 0 ofiţeri şi 3 subofiţeri (Şef gardă intervenţie-stingere);
- mutări în cadrul altor unităţi : 1 ofiţer
D. Numărul de funcţii de conducere exercitate temporar : 9 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 2021 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 2021 s-a desfăşurat o nouă serie de pregătire în cadrul programului naţional
“Salvator din pasiune” la care s-au înscris 47 de voluntari. Au absolvit acest curs 27 de voluntari:
15 voluntari la Detaşamentul de Pompieri Reşiţa, 11 la Detaşamentul de Pompieri Caransebeş, 1
la Secţia de Pompieri Oraviţa.
Voluntarii din cadrul programului “Salvator din pasiune” au participat la 17 acţiuni de
informare preventivă şi 95 de intervenţii.
Totodată, la nivelul localităţilor judeţului nostru există un număr de 1834 de voluntari
care desfăşoară activităţi 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 prin intermediul mai multor instruiri, convocări şi exerciţii. În vara anului
precedent, a fost desfăsurată prima ediţie a concursului “Pregătit pentru vacanţă”, în cooperare
cu SVSU Oţelu Roşu, având ca scop pregătirea elevilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu
participarea tuturor şcolarilor din oraş.
Pe parcursul anului 2021 a fost încheiat 1 parteneriat educativ cu Liceul Tehnologic
“Decebal” Caransebeş.
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Î. INSPECTOR ŞEF
Colonel
IONICĂ IONEL DORU
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