MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
,,GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI”
AL JUDEŢULUI MARAMUREȘ

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 AL INSPECTORATULUI PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ „GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI” AL JUDEŢULUI MARAMUREȘ
I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL
1. Cuvânt înainte
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș
funcţionează ca structură integrată componentă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă.
Activitatea se desfăşoară în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului
situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; Hotărârii Guvernului nr.
94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de
urgenţă; Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă; Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, Hotărârii Guvernului nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste şi a altor acte normative cu incidenţă în domeniu.
2. Misiunea instituţiei
Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență
,,Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, care a capacitat resursele umane, materiale şi
financiare avute la dispoziţie, a fost îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul alinierii la standardele impuse de statutul de
ţară membră a Uniunii Europene.
3. Datele de contact:
Inspectoratul pentru Situații de Urgență,,Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș
Sediul1: str. Vasile Lucaciu, nr.87, Baia Mare, jud. Maramureș
Telefon: 0262/211212
Sediul2: str. Avram Iancu nr.2, 0262/211280
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Fax: 0262/214981
E-mail: contact@isumm.ro
Pagina de internet: www.isumm.ro
II. POLITICI PUBLICE
IGSU trebuie să capete „greutate” în plan decizional, al creșterii capacității operaționale și
îmbunătățirii calității misiunilor executate în folosul populației prin reducerea impactului efectelor
situațiilor de urgență. Activitatea IGSU trebuie privită atât din prisma gestionării situațiilor de urgență
curente, dar mai ales prin creșterea capacității de a gestiona evenimente majore care implică un număr
foarte mare de persoane afectate.
Se va dezvolta capacitatea de intervenție prin achiziționarea de mijloace speciale de intervenție la
incendii, deszăpeziri, inundații concomitent cu promovarea unui proces de pregătire și instruire adecvată a
personalului.
Principalele criterii de performanță vor fi prevenirea producerii evenimentelor și reducerea
numărului victimelor și pagubelor, sens în care se vor asigura transparența activităților și a rezultatelor
precum și informarea publică corespunzătoare.
III. TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ
1. Bugetul instituţiei
a) Bugetul de cheltuieli finanţat de la bugetul de stat pe anul 2018
-mii leiCLASIFICAȚIA BUGETARĂ

2018

TOTAL

33.561.267,00

CAP. 61.01.05 – Protecție civilă și protecție contra incendiilor

33.405.500,00

Titlul I – Cheltuieli de personal

32.168.900,00

Titlul II – Bunuri și servicii

1.236.600,00

Titlul XIII – Active nefinanciare

00,00

CAP. 68.01.06 – Asistență socială pentru familie și copii

153.156,00

Titlul VI – Transferuri între unități ale administrației publice

2.452,00

Titlul IX – Asistență socială

150.704,00

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

00,00

Titlul IX – Asistență socială

00,00
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CAP. 68.50.50 – Asigurări și asistență socială

2.611,00

Titlul IX – Ajutoare sociale

2.611,00

b) Situaţia cheltuielilor bugetare pe anul 2018
-mii leiCLASIFICAȚIA BUGETARĂ

Plăți 2018

TOTAL

33.561.267,00

CAP. 61.01.05 – Protecție civilă și protecție contra incendiilor

33.405.500,00

Titlul I – Cheltuieli de personal

32.168.900,00

Titlul II – Bunuri și servicii

1.236.600,00

Titlul XIII – Active nefinanciare

00,00

CAP. 68.01.06 – Asistență socială pentru familie și copii

153.156,00

Titlul VI – Transferuri între unități ale administrației publice

2.452,00

Titlul IX – Asistență socială

150.704,00

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

00,00

Titlul IX – Asistență socială

00,00

CAP. 68.50.50 – Asigurări și asistență socială

2.611,00

Titlul IX – Ajutoare sociale

2.611,00

2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile sectoriale şi concesiunile de lucrări şi
servicii:
Pe parcursul anului 2018, s-au încheiat următoarele contracte :
Pentru asigurarea gazelor naturale la nivelul inspectoratului s-au întocmit contractele subsecvente cu
S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A având:
-

numărul 3512121/31.01.2018 în valoare totală de 46170,94 lei;

-

numărul 3518139 din 25.05.2018 în valoare totală de 182,88 lei;

-

numărul 3519933 din 29.06.2018 în valoare totală de 37416,10 lei;

-

numărul 3529083 din 27.12.2018 în valoare totală de 10316,80 lei.

Pentru asigurarea energiei electrice la nivelul inspectoratului s-a întocmit contractul subsecvent cu
SC E.O.N ENERGIE ROMÂNIA S.A, având numărul 3512120 /31.01.2018 în valoare totală de 41307,24
lei.
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Începând cu data de 01.06.2018, pentru asigurarea energiei electrice la nivelul inspectoratului s-au
întocmit contractele subsecvente cu S.C.TINMAR ENERGY S.A, având:
-

numărul 353518140/25.05.2018 în valoare totală de 68362,78 lei;

-

numărul 3529001/27.12.2018 în valoare totală de 14633,14 lei.

Asigurarea utilităților apă, canal, salubrizare s-a realizat prin întocmirea de contracte cu furnizorii
locali.
Pentru salubrizarea de la Detașamentul de Pompieri Sighetul Marmatiei s-au încheiat următoarele
contracte cu SC HERODOT GRUP SRL având:
-numărul 3513405 din 01.03.2018 în valoare totală de 3221,21 lei;
-numărul 3529186 din 28.12.2018 în valoare totală de 322,12 lei.
Pentru salubrizarea de la Sectia de Pompieri Viseu de Sus s-au întocmit contracte cu S.C. SERVICII
URBANE VIȘEU DE SUS S.R.L, având:
-numărul 3513398 din 28.02.2018 în valoare totală de 595,00 lei;
-numărul 3529187 din 28.12.2018 în valoare totală de 322,12 lei.
Pe parcursul anului 2018, pentru asigurarea telefoniei fixe, s-au încheiat următoarele contracte
subsecvente :
-SC TELEKOM SA, un contract subsecvent, cu nr. 3511792, din 29.01.2018, în valoare totală de
499,70 lei;
-SC TELEKOM SA, un contract subsecvent, cu nr. 3513284, din 26.02.2018, în valoare totală de
2617,47 lei;
- SC TELEKOM SA, nr. 3523992, din 28.09.2018, în valoare totală de 1123,80 lei;
- SC TELEKOM SA, nr. 3529019, din 27.12.2018, în valoare totală de 372,81 lei.
Asigurarea legăturilor de telefonie mobilă pe anul 2018 s-a realizat prin întocmirea de contracte
subsecvente cu :
-S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., un contract subsecvent, cu nr. 3511791, din 29.01.2018, în valoare
totală de 574,08 lei;
-S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., un contract subsecvent, cu nr. 3513283, din 26.02.2018, în valoare
totală de 4517,61 lei.
-SC ORANGE ROMÂNIA SA, un contract subsecvent, cu nr. 3523991, din 28.09.2018, în valoare
totală de 1939,63 lei;
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-S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A, un contract subsecvent, cu nr. 3529021, din 27.12.2018, în valoare
totală de 643,42 lei.
a) Numărul de procese de achiziţii:
Achizitia celorlalte servicii, lucrări și bunuri materiale aprovizionate în anul 2018 s-a făcut prin
cumpărare directă, online, prin intermediul catalogului electronic din SEAP sau offline, direct la furnizori
astfel:
Pe baza unui anunț de publicitate în SEAP sau pe site-ul instituției, urmat de încheierea unui contract
- Pentru asigurarea inspectiilor tehnice la autospecialele din dotare, s-a derulat procedura de achiziţie
în urma căruia s-au întocmit contracte de prestări servicii, astfel:


nr. 3513902/08.03.2018, cu S.C. EBI INSPECT S.R.L., în valoare totală de 2265,00 lei, pentru
Detaşamentul de Pompieri Baia Mare;



nr. 3513212, din 23.02.2018, cu S.C. ADETRANS S.R.L, în valoare de 1820,70 lei, TVA inclus,
pentru Detaşamentul de Pompieri Sighetu Marmaţiei;



nr. 3513065, din 21.02.2018, cu S.C. DRACARD COM SERV S.R.L, în valoare de 1863,54 lei, TVA
inclus, pentru Secţia de Pompieri Vişeu de Sus;
- Pentru asigurarea consumabilelor pentru imprimantele, multifuncţionalele și faxurile unității, s-a

derulat procedura de achizitie în urma căreia s-a întocmit contractul de furnizare nr. 3513980, din
09.03.2018, cu firma S.C. RBS SERVICE S.R.L. în valoare de 4367,30 lei, cu T.V.A inclus;
- Pentru asigurarea hârtiei de copiator pentru nevoile unității, s-a derulat procedura de achiziție în
urma căreia s-a întocmit contractul de furnizare nr. 3514340, din 16.03.2018, cu firma S.C. RBS
SERVICE S.R.L, în valoare de 5358,14 lei, cu T.V.A inclus;
- Pentru asigurarea polițelor RCA, în perioada 01.04-30.06.2018, la autospecialele din dotarea I.S.U.
Maramureș, s-a derulat procedura de achiziție în urma căreia s-a întocmit contractul de prestări servicii nr.
3515100, din 30.03.2018, cu firma S.C. CITY INSURANCE S.A., în valoare de 4469,86 lei.
- Pentru asigurarea polițelor RCA necesare autovehiculelor la nivelul inspectoratului, s-a întocmit
contractul subsecvent cu nr. 3519934/ 29.06.2018, în valoare de 27404,73 lei, cu firma S.C. FASTBROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L;
- Pentru achiziționarea lucrării de racordare la rețeaua electrică a sediului Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, conform aviz tehnic de racordare
nr. 60301874265/20.04.2018, s-a derulat procedura de achiziție directă a lucrărilor mai sus amintite, care
s-a finalizat prin semnarea contractului de racordare cu nr.3529498/09.07.2018, în valoare de 8315,54 lei,
cu SDEE Transilvania Nord SA;
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- Pentru a se realiza amplasarea “Liniei tehnice de întreținere a ehipamentului individual de protecție,
a fost necesară derularea procedurii de achiziție prin cumpărare directă, pentru efectuarea lucrării
„Reparaţie platformă betonată şi alimentare cu apă şi canalizare a acesteia”, contract nr. 352106,2 din
24.07.2018, în valoare de 17086,23 lei.
- Pentru a se realiza parțial alimentarea cu energie electrică a liniei tehnice de întreținere echipament,
s-a derulat procedura de achiziție prin cumpărare directă, pentru efectuarea “Lucrările de realizare a
rețelei electrice exterioare de alimentare cu energie electrică a Liniei tehnice de intreținere echipament”,
contract nr. 3527528, din 27.11.2018, în valoare de 14114,72 lei;
- Pentru asigurarea unui spatiu de locuit pentru un cadru al inspectoratului, s-a derulat procedura de
achiziție prin cumpărare directă a serviciului cu o valoare a contractului cu nr. 3524603 din 10.10.2018 de
3780,00 lei.
Totodată, la sfârsitul anului 2018 s-a întocmit actul Adiţional nr.1 la contractul de închiriere a unui
spațiu de locuit pentru un cadru al inspectoratului, avînd numărul 3524603, din 10.10.2018, pentru care
s-a prelungit durata contractului și implicit valoarea acestuia, ajungând la suma de 5040 lei.
b) Achiziţiile realizate prin sistemul electronic:
Pe parcursul anului 2018 s-au derulat 977 achiziții directe, dintre care 734 on-line, prin intermediul
SEAP și 243 achiziții directe off-line, rezultând un procent de 75% achiziții efectuate on-line din totalul
achizițiilor.
3. Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia
În anul 2018, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș
a avut calitate procesuală în 11 cauze, care au avut ca obiect:
 drepturi bănești = 4;
 plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor = 2;
 fond funciar = 2;
 cauză penală – I.S.U. Maramureș a avut calitatea de parte civilă = 1;
 contestație la executare = 1;
 pretenții = 1
Din totalul celor 11 cauze, 3 au fost soluționate irevocabil (toate cauzele au fost soluționate
favorabil

unității),

iar

8

dintre

ele

se

află

încă

Pagina 6 din 9

pe

rolul

instanțelor

de
Nesecret

judecată.

4. Organigrama

Pagina 7 din 9

Nesecret

Persoanele de la conducerea inspectoratului la data de 31.12.2018
INSPECTOR ȘEF: funcție vacantă– împuternicit inspector șef– Col. BALTARU PAVEL
PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF – Col. SÎRB IOAN IONIŢĂ
ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF – Lt.col. CIORNEA FLORIN
La data de 31.12.2018, gradul de înzestrare cu personal al inspectoratului era de 85,82%
5. Informaţii despre managementul resurselor umane
a) Incadrări:
- 2 ofițeri, absolvenți ai Facultății de pompieri, 2 ofițeri prin încadrare directă;
Total : 4 ofițeri;
- 14 subofițeri absolvenți ai Școlii de subofițeri de pompieri și protecție civilă ”Pavel Zăgănescu”
Boldești, 4 subofițeri prin încadrare directă , 5 subofițeri mutați de la alte unități MAI;
Total: 22 subofițeri.
b) Pierderi de personal:
- Treceri în rezervă: 5 cadre, dintre care 1 ofițer și 4 subofițeri cu drept la pensie de serviciu;
- Mutări la alte unități MAI : 5 cadre, dintre care 1 ofițer și 4 subofițeri;
- Încetare raporturi de muncă: 1 funcționar public (personal civil).
c) Concursuri organizate: 11
- din care 3 pentru posturi de ofițeri și 8 pentru posturi de subofițeri.
d) Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere:
3 posturi de conducere vacante
- pentru postul de inspector șef :
în perioada 01.10.2018-31.12.2018 – imputernicit inspector șef col. BALTARU PAVEL
- 1 ofițer cu funcție de conducere a fost trecut în rezervă;
- 2 funcții de conducere din comanda Detașamentului de pomieri Sighetu Marmației au fost asigurate prin
împuternicire
e) Numărul funcțiilor de conducere executate temporar: 3
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III. RELAŢIA CU COMUNITATEA
1.

Raportul

de

evaluare

a

implementării

Legii

nr.

544/2001

la

nivelul

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maramureș a fost întocmit pentru anul 2018 şi poate fi
consultat pe site-ul www.isumm.ro, în secţiunea Informaţii de interes public.
2. Informaţii despre atragerea de resurse din comunitate
Campania la nivel naţional “Salvator din pasiune” în cadrul căreia se urmărește atragerea de
voluntari, care să participe împreună cu structurile profesioniste la intervenţii în situaţii de urgenţă, a
continuat și pe parcursul anului 2018. Anul trecut, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “
Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș au fost recrutaţi 16 voluntari, cu vârste cuprinse între
16 și 51 de ani, care au urmat cursurile iniţiale de pregătire şi de prim ajutor de bază organizate la nivelul
inspectoratului. Unul dintre voluntari a participat la și a absolvit Cursul de prim ajutor calificat,
descarcerare și alte operațiuni de salvare și a dobândit competența profesională de paramedic.
În anul 2018 au fost încheiate 46 de protocoale de colaborare cu instituții de învățământ, pe linia
pregătirii şi informării preventive.

Întocmit,
Responsabil Legea nr. 544/2001
Plt. adj.șef. Băbuț Cornel

Pagina 9 din 9

Nesecret

