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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 

  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  

Sediul 1: str. Vasile Lucaciu, nr.87, Baia Mare, jud. Maramureș 

Telefon: 0262/211212, 0262/211213. 

Sediul 2: str. Avram Iancu, nr.2, 0262/211280 

Fax: 0262/214981, 0262/214921

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 
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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 2020 

                                                                                                                          -mii lei- 

CLASIFICAȚIA BUGETARĂ 2020 

TOTAL 50.231,34 

CAP. 61.01.05 – Protecție civilă și protecție contra incendiilor 50.103,51 

Titlul  I – Cheltuieli de personal 48.645,00 

Titlul  II – Bunuri și servicii 1.422,70 

Titlul  XIII – Active nefinanciare 35,81 

CAP. 68.01.06 – Asistență socială pentru familie și copii 126,00 

Titlul  VI – Transferuri între unități ale administrației publice 00,00 

Titlul  IX – Asistență socială 126,00 

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 1,83 
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Titlul IX – Ajutoare sociale 1,83 

 

 b) Situaţia cheltuielilor bugetare pe anul 2020 

                                                                                                                          -mii lei- 

 

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

servicii: 

Pe parcursul anului 2020, s-au încheiat următoarele contracte: 

Pentru asigurarea gazelor naturale la nivelul inspectoratului, s-au întocmit contractele subsecvente cu S.C. 

S.C. PREMIER ENERGY TRADING S.R.L având:  

- numărul 2751290, din 31.01.2020, valabil până la data de 01.08.2020, în valoare totală de 47417,69 lei; 

- numărul 2762515, din 14.07.2020, valabil până la data de 31.12.2020, în valoare totală de 30082,12 lei;  

- numărul 2771894, din 31.12.2020, valabil până la data de 31.01.2021, în valoare totală de 13748,81 lei;

 Valoarea totală a celor 3 contracte subsecvente este de 91248,62 lei, TVA inclus. 

Pentru asigurarea energiei electrice la nivelul inspectoratului s-a întocmit contractul subsecvent cu 

S.C.TINMAR ENERGY  S.A, având:  

- numărul 2751289 din 31.01.2020 valabil până la data de 31.05.2020 în valoare totală de 64509,25 lei;  

- numărul 2759102 din 27.05.2020 valabil până la data de 31.12.2020 în valoare totală de 100502,20 lei;  

CLASIFICAȚIA BUGETARĂ Plăți 2020 

TOTAL 48.784,18 

CAP. 61.01.05 – Protecție civilă și protecție contra incendiilor 48.656,82 

Titlul  I – Cheltuieli de personal 47.202,40 

Titlul II – Bunuri și servicii 1.418,62 

Titlul XIII – Active nefinanciare 35,80 

CAP. 68.01.06 – Asistență socială pentru familie și copii 125,73 

Titlul  VI – Transferuri între unități ale administrației publice 00,00 

Titlul  IX  – Asistență socială 125,73 

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 1,63 

Titlul IX – Ajutoare sociale 1,63 
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- numărul 2771893 din 31.12.2020  valabil până la data de 31.01.2021 în valoare totală de 16447,70 lei. 

 Valoarea totală a celor 3 contracte subsecvente este de 181459,15 lei, TVA inclus. 

Asigurarea utilităților apă, canal, salubrizare s-a realizat prin întocmirea de contracte  cu  furnizorii locali. 

Pentru asigurarea servicilor de salubrizare  de la Detașamentul de Pompieri Sighetul Marmatiei, s-au  

încheiat următoarele contracte cu SC HERODOT GRUP SRL, având: 

- numărul 2751291/31.01.2020, valabil până la data de 31.12.2020 în valoare totală de 5483,28 lei; 

- numărul 2771895/31.12.2020, valabil până la data de 31.01.2021 în valoare totală de 395,81 lei. 

 Valoarea totală a celor 2 contracte de prestări servicii este de 5879,09 lei, TVA inclus. 

Serviciul de salubrizare de la Detașamentul de Pompieri „Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare este 

asigurat prin contractul încheiat cu SC DRUSAL SA, având numărul 2752515/21.02.200, cu valabilitate 

până la 31.12.2020, în valoare totală de 12875,99 lei. 

La contractele de utilităti încheiate s-au negociat termenele de plată a facturilor, în sensul creșterii 

acestora, pentru a evita plata penalităților rezultate din neachitarea la timp a sumelor datorate. 

Pe parcursul anului 2020,  pentru asigurarea telefoniei fixe, s-au încheiat următoarele contracte 

subsecvente cu S.C. TELEKOM S.A., având: 

- numărul 2751292, din 31.01.2020, cu valabilitate până la data de 30.04.2020 și o valoare a contractului 

de 1151,35 lei; 

- numărul 2755939, din 29.04.2020, cu valabilitate până la data de 31.08.2020 și o valoare a contractului 

de 1556,28 lei; 

- numărul 2763697, din 06.08.2020, cu valabilitate până la data de 31.12.2020 și o valoare a contractului 

de 310,61 lei;  

- numărul 2771896, din 31.12.2020, cu valabilitate până la data de 31.12.2021 și o valoare a contractului 

de 78,23 lei. 

 Valoarea totală a celor 4 contracte subsecvente este de 3096,47 lei, TVA inclus  

Asigurarea legăturilor de telefonie mobilă pe anul 2020 s-a realizat prin întocmirea contractelor 

subsecvente cu SC ORANGE SA având: 

- numărul 2755938, din 29.04.2020, cu valabilitate până la data de 31.08.2020 și o valoare a contractului 

de 2685,97 lei;  

- numărul 2763696, din 06.08.2020, cu valabilitate până la data de 31.12.2020 și o valoare a contractului 

de 2680,43 lei; 

- numărul 2771897, din 31.12.2020, cu valabilitate până la data de 31.01.2021 și o valoare a contractului  

de 712,74 lei;  

 Valoarea totală a celor 3 contracte subsecvente este de 6079,14 lei, TVA inclus. 

Asigurarea internet-ului la sediul I.S.U. MARAMUREȘ s-a realizat prin întocmirea contractelor cu S.C. 

RDS&RCS S.A. având: 
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- numărul de înregistrare 2751335/31.01.2020, cu valabilitate până la data de 30.06.2020 și o valoare 

totală a contractului de 683,89 lei; 

- numărul de înregistrare 2761517/30.06.2020, cu valabilitate până la data de 31.12.2020 și o valoare 

totală a contractului de 820,67 lei; 

- numărul de înregistrare 2771899/31.12.2020, cu valabilitate până la data de 31.01.2021 și o valoare 

totală a contractului de 131,62 lei. 

 Valoarea totală a celor 3 contracte este de 1636,18 lei, TVA inclus. 

Pentru asigurarea serviciilor poștale la nivelul inspectoratului s-a încheiat un contract cu CN POSTA 

ROMÂNĂ SA, având nr.2766414/29.09.2020, cu o valoare a contractului de 595,00 lei. Pentru asigurarea 

continuității contractului în luna Noiembrie, s-a încheiat un act adițional de prelungire a valabilității 

contractului, până la data de 30.04.2021. 

Pentru asigurarea polițelor RCA la autospecialele nou intrate în dotarea I.S.U. Maramureș sau la care au 

expirat polițele în anul 2020, s-au încheiat contracte subsecvente/contracte cu firma S.C. FAST-BROKER 

DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.având: 

- numărul de înregistrare 2750675, din 16.01.2020, emițându-se 5 polițe RCA, în valoare totală de 

1691,65 lei; 

- numărul de înregistrare 2752469, din 20.02.2020, emițându-se o poliță RCA, în valoare totală de 338,33 

lei; 

- numărul de înregistrare 2759500, din 03.06.2020, emițându-se 71 de polițe RCA, în valoare totală de 

24021,43 lei; 

- numărul de înregistrare 2768985, din 11.11.2020, emițându-se 11 polițe RCA, în valoare totală de 

1955,91 lei. 

 Valoarea totală a celor 4 contracte este de 28007,32 lei, TVA inclus, pentru 88 de polițe RCA 

Totodată, pentru asigurarea semnăturilor digitale, pentru un număr de 6 cadre s-au întocmit două 

contracte subsecvente, cu firma S.C. DIGISIGN S.A avînd: 

- numărul de înregistrare 2755208, din 09.04.2020, în valoare totală de 99,96 lei; 

- numărul de înregistrare 2762330, din 10.07.2020, în valoare totală de 199,92 lei. 

 Valoarea totală a celor 2 contracte este de 299,88 lei, TVA inclus. 

Furnizarea hârtiei de copiator la nivelul inspectoratului s-a realizat prin întocmirea contractelor 

subsecvente cu societatea LECOM BIROTICA ARDEAL SRL, având: 

- numărul de înregistrare 2751016, din 23.01.2020, fiind aprovizionate un număr de 170 topuri, în valoare 

totală de 1991,55 lei; 

- numărul de înregistrare 2754335 din 27.03.2020, fiind aprovizionate un număr de 250 topuri, în valoare 

totală de 2962,83 lei; 

- numărul de înregistrare 2757933, din 11.05.2020, fiind aprovizionate un număr de 80 topuri în valoare 

totală de 946,78 lei; 
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- numărul de înregistrare 2765250, din 10.09.2020, fiind aprovizionate un număr de 210 topuri, în valoare 

totală de 2500,54 lei. 

 Valoarea totală a celor 4 contracte este de 8401,70 lei, TVA inclus. 

Numărul de procese de achiziţii: 

Achiziția celorlalte servicii, lucrări și bunuri materiale, aprovizionate în anul 2020, s-a făcut prin 

cumpărare directă, online prin intermediul catalogului electronic din SEAP sau offline, direct la furnizori,  

finalizate cu contracte, astfel: 

- pentru efectuarea lucrărilor de reparații la instalația specială de stins incendii, aparținând 

autospecialei DAC Lancer, s-a întocmit contractul cu firma S.C. AUTOCOMEXIM S.R.L., cu numărul 

2750279, din 08.01.2020, în valoare totală de 35444,21 lei; 

 - în luna februarie, s-a derulat procedura de achiziție prin cumpărare directă a lucrărilor de „reparații 

finisaje la clădirea spatii administrative și magazii” de la reședința unității, care s-a finalizat prin 

semnarea contractului cu societatea TIFCOM S.R.L, cu numărul 2752153, din 17.02.2020, în valoare 

totală a acestuia de 23718,59 lei; 

- tot în luna februarie, s-a realizat achiziția prin cumpărare directă a unui sistem de exhaustare Magna 

System Nozzle HB 900, la garajul I al Detașamentului de Pompieri „Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mareʺ, 

aceasta materializându-se prin încheierea contractului de furnizare încheiat cu firma S.C. SUDOMETAL 

S.R.L, cu numărul 2751654, din 05.02.2020 și o valoare totală de 5171,76 lei; 

- pentru efectuarea lucrărilor de reparație a cutiilor accesoriilor de la instalația specială, apaținând 

autovehiculului marca MAN TGM 13250, s-a întocmit contractul de lucrări cu firma S.C. SERVICII 

AUTO ILUȚ S.R.L., cu numărul 2758251, din 14.05.2020, în valoare totală de 12218,90 lei; 

- în luna mai, s-a derulat achiziția prin cumpărare directă a unui termoscaner, care s-a finalizat prin 

încheierea unui contract de furnizare cu firma S.C. ON-IT S.R.L, în valoare totală de 27930,49 lei; 

- în semestrul I, s-a derulat procedura de achiziție prin cumpărare directă, a măștilor de protecție 

respiratorie individuală, necesare protecției personalului unitătii, care s-a finalizat cu încheierea unui 

contract de furnizare cu firma S.C. WORK SAFE BOX S.R.L, pentru un număr de 30000 bucăți, cu o 

valoare totală a contractului de 55335,00 lei; 

- în luna iulie 2020, s-a derulat achiziția prin cumpărare directă a lucrărilor la instalația electrică, ce 

deservește actualul C.J.C.C.I. Maramureș, în urma căreia s-a întocmit contractul de lucrări cu firma SC 

AUTOMATIC GRUP SA, cu numărul 2762356, din 10.07.2020, în valoare totală de 6420,50 lei; 

- pentru efectuarea lucrărilor de reparație a cutiilor accesoriilor, de la instalația specială a 

autovehiculului marca MAN TGM 13250, s-a semnat contractul de lucrări cu firma S.C. SERVICII 

AUTO ILUȚ S.R.L., având  numărul 2765841, din 18.09.2020, în valoare totală de 12218,85 lei; 

- în luna septembrie, s-a derulat achiziția prin cumpărare directă a unei imprimante multifuncționale 

color A3, care s-a finalizat prin încheierea unui contract de furnizare cu firma S.C ON-IT S.R.L, având 

numărul 2765158, din 09.09.2020, în valoare totală de 7864,71 lei; 
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- în trimestrul III, s-a derulat procedura de achizitie prin cumpărare directă a lucrărilor de reparatie 

capitală la pompa WATEROUS HL 200 si la suprastructura  autospecialei MAN TGM 13250, care s-a 

finalizat cu încheierea unui contract de lucrări cu firma S.C.ROMPRIM S.A având numărul 2765062 din 

08.09.2020, în valoare totală de 23698,08 lei.  

Pe parcursul anului 2020, în baza acordului cadru cu numărul 3918657, din 17.12.2019, încheiat firma 

S.C. ATP MOTORS RO S.R.L s-au întocmit contractele subsecvente: 

- numărul 2751771, din 07.02.2020, pentru Lotul 12. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor 

marca ROMAN, cu valabilitate până la data de 28.02.2020, în valoare 3085,20 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2751772, din 07.02.2020, pentru Lotul 11. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor 

marca AB, cu valabilitate până la data de 28.02.2020, în valoare 10149,41 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2753697, din 16.03.2020, pentru Lotul 3. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca VOLKSWAGEN, cu valabilitate până la data de 30.03.2020, în valoare de 6786,03 lei, cu TVA 

inclus; 

- numărul 2753698, din 16.03.2020, pentru Lotul 3. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca VOLKSWAGEN, cu valabilitate până la data de 30.03.2020, în valoare de 2530,47 lei, cu TVA 

inclus;  

- numărul 2753699, din 16.03.2020, pentru Lotul 8. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor 

marca MAN, cu valabilitate până la data de 30.03.2020, în valoare de 11990,68 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2754278, din 26.03.2020, pentru Lotul 1. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca MERCEDES BENZ, cu valabilitate până la data de 30.03.2020, în valoare 1404,82 lei, cu TVA 

inclus; 

- numărul 2754279, din 26.03.2020, pentru Lotul 3. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca VOLKSWAGEN, cu valabilitate până la data de 30.03.2020, în valoare de 6386,88 lei, cu TVA 

inclus; 

-numărul 2756774, din 07.05.2020, pentru Lotul 6. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca OPEL, cu valabilitate până la data de 30.05.2020, în valoare 1137,59 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2756775, din 07.05.2020, Lotul 5. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca 

NISSAN, cu valabilitate până la data de 30.05.2020, în valoare 752,19 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2756777, din 07.05.2020 Lotul 4. – Servicii de reparaţie a autovehiculelor marca DACIA, 

cu valabilitate până la data de 30.05.2020, în valoare 4218,68 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2756776, din 07.05.2020, Lotul 4. – Servicii de reparaţie a autovehiculelor marca DACIA 

cu valabilitate până la data de 30.05.2020, în valoare 1559,18 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2758167, din 13.05.2020, Lotul 12. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor marca 

ROMAN, cu valabilitate până la data de 30.06.2020, în valoare 26900,60 lei, cu TVA inclus ; 

- numărul 2758209, din 13.05.2020, Lotul 1. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca 

MERCEDES BENZ, cu valabilitate până la data de 30.06.2020, în valoare 5999,98 lei, cu TVA inclus, 

modificat prin actul adițional nr.1, cu valoarea finală de 4247,26 lei; 
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- numărul 2758210, din 13.05.2020, Lotul 11. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor marca 

AB, cu valabilitate până la data de 30.06.2020, în valoare 7999,18 lei, cu TVA inclus, modificat prin actul 

adițional nr.1, valoarea finală fiind de 6656,65 lei; 

- numărul 2758211, din 13.05.2020, Lotul 13. – Servicii de reparaţie a camioanelor marca STEYR, 

cu valabilitate până la data de 30.07.2020, în valoare 5999,98 lei, cu TVA inclus, modificat prin actul 

aditional nr.1, valoarea finală fiind de 4862,40 lei; 

-numărul 2765297, din 11.09.2020, pentru Lotul 1. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca MERCEDES BENZ, cu valabilitate până la data de 25.09.2020, în valoare 2759,18 lei, cu TVA 

inclus; 

- numărul 2762449, din 13.07.2020, pentru Lotul 3. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca VOLKSWAGEN, cu valabilitate până la data de 30.07.2020, în valoare 4695,95 lei, cu TVA 

inclus;  

- numărul 2765295, din 11.09.2020, pentru Lotul 3. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca VOLKSWAGEN, cu valabilitate până la data de 25.09.2020, în valoare 1292,37 lei, cu TVA 

inclus;  

- numărul 2766213, din 23.09.2020, pentru Lotul 3. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca VOLKSWAGEN, cu valabilitate până la data de 25.09.2020, în valoare 3942,97 lei, cu TVA 

inclus;  

- numărul 2766265, din 24.09.2020, pentru Lotul 4. – Servicii de reparaţie a autovehiculelor marca 

DACIA, cu valabilitate până la data de 25.09.2020, în valoare 2397,92 lei, cu TVA inclus;  

- numărul 2765296, din 11.09.2020, pentru Lotul 8. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor  

marca MAN, cu valabilitate până la data de 25.09.2020, în valoare 5922,46 lei,cu TVA inclus;  

- numărul 2765294, din 11.09.2020, pentru Lotul 12. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor 

marca ROMAN, cu valabilitate până la data de 25.09.2020, în valoare 9943,75 lei, cu TVA inclus;  

- numărul 2768308, din 02.11.2020, Lotul 4. – Servicii de reparaţie a autovehiculelor marca DACIA, 

cu valabilitate până la data de 15.11.2020, în valoare 1797,40 lei, cu TVA inclus;  

- numărul 2768 331, din 02.11.2020, Lotul 5. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca NISSAN, cu valabilitate până la data de 30.11.2020, în valoare 700,83 lei, cu TVA inclus;  

- numărul 2768770, din 09.11.2020, Lotul 8. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor marca 

MAN, cu valabilitate până la data de 05.12.2020, în valoare 1451,04 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2768772, din 09.11.2020, Lotul 8. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor marca 

MAN, cu valabilitate până la data de 05.12.2020, în valoare 11028,77 lei, cu TVA inclus;  

- numărul 2769043, din 12.11.2020, Lotul 4. – Servicii de reparaţie a autovehiculelor marca DACIA, 

cu valabilitate până la data de 04.12.2020, în valoare 3175,57 lei, cu TVA inclus;  

- numărul 2769589, din 24.11.2020, Lotul 12. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor marca 

ROMAN,.cu valabilitate până la data de 04.12.2020, în valoare 9545,07 lei, cu TVA inclus; 
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- numărul 2769590, din 24.11.2020, Lotul 4. - Serviciul de revizie și reparație a autovehiculelor 

marca DACIA, cu valabilitate până la data de 06.12.2020, în valoare 770,95 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2770227, din 03.12.2020, Lotul 6. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca 

OPEL, cu valabilitate până la data de 06.12.2020, în valoare 2897,41 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2771446, din 22.12.2020, Lotul 4. – Servicii de reparaţie a autovehiculelor marca DACIA, 

cu valabilitate până la data de 31.12.2020, în valoare 2539,12 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2771445, din 22.12.2020, Lotul 12. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor marca 

ROMAN, cu valabilitate până la data de 30.12.2020, în valoare 5480,90 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2771591, din 23.12.2020, Lotul 8. – Servicii de revizie și reparaţie a camioanelor marca 

MAN, cu valabilitate până la data de 31.12.2020, în valoare 40546,51 lei, cu TVA inclus. 

În trimestrul IV, autoritatea contractantă a încheiat două acte adiționale la acordul cadru cu numărul 

3918657, din 17.12.2019, cu S.C. ATP MOTORS RO S.R.L, astfel: 

- act adiţional nr. 1, în urma căruia s-a mărit valoarea la Lotul 12 –Servicii de revizie și reparaţie a  

camioanelor marca ROMAN, cu 22000, lei fără TVA; 

-act adiţional nr. 2, în urma căruia s-a mărit valoarea la Lotul 8– Servicii de revizie și reparaţie a 

 camioanelor marca MAN, cu 25000 lei, fără TVA. 

Valoarea totală a celor 33 contracte subsecvente este de 203556,93 lei, TVA inclus. 

În anul 2020, în baza acordului cadru cu numărul 3918658, din 17.12.2019, încheiat cu firma S.C. 

AUTOBECORO S.R.L, s-au întocmit contractele subsecvente: 

- numărul 2751015, din 23.01.2020, Lotul 14. - Serviciul de revizie și reparație a autovehiculelor 

marca DACIA, în garanție, cu valabilitate până la data de 30.01.2020,în valoare de 886,65 lei, cu 

TVA inclus; 

- numărul 2762448, din 13.07.2020, pentru Lotul 14. - Serviciul de revizie și reparație a 

autovehiculelor marca DACIA, în garanție, cu valabilitate până la data de 31.07.2020, în valoare 

1434,78 lei cu TVA inclus; 

- numărul 2762447, din 13.07.2020, pentru Lotul 9.– Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca RENAULT, în garanție, cu valabilitate până la data de 31.07.2020, în valoare 1207,46 lei, cu 

TVA inclus; 

- numărul 2765298, din 11.09.2020, pentru Lotul 9.– Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca RENAULT, în garanție, cu valabilitate până la data de 25.09.2020, în valoare 2396,33 lei, cu 

TVA inclus; 

- numărul 2768309, din 02.11.2020, Lotul 9. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca 

RENAULT, în garanție, cu valabilitate până la data de 15.11.2020, în valoare 802,00 lei, cu TVA 

inclus; 

- numărul 2769591, din 24.11.2020, Lotul 14. - Serviciul de revizie și reparație a autovehiculelor 

marca DACIA, în garanție, cu valabilitate până la data de 06.12.2020 în valoare 569,94 lei cu TVA 

inclus; 
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- numărul 2770986, din 15.12.2020, Lotul 14. - Serviciul de revizie și reparație a autovehiculelor 

marca DACIA, în garanție, cu valabilitate până la data de 25.12.2020, în valoare 935,36 lei, cu TVA 

inclus; 

- tot în trimestrul IV, autoritatea contractantă a încheiat un act adițional la acordul cadru cu numărul 

3918658, din 17.12.2019, cu S.C. AUTO BECORO S.R.L: 

- actul adiţional nr. 1, în urma căruia s-a completat Lotul 14. - Serviciul de revizie și reparație a 

autovehiculelor marca DACIA, în garanție, cu autospecialele nou intrate în dotare. 

Valoarea totală a celor 7 contracte subsecvente este de 8232,52 lei ,TVA inclus. 

În anul 2020, în baza acordului cadru cu numărul 3918658, din 17.12.2019, încheiat firma S.C. 

AUTOBECORO S.R.L, s-au întocmit contractele subsecvente: 

- numărul 2751015, din 23.01.2020, Lotul 14. - Serviciul de revizie și reparație a autovehiculelor 

marca DACIA, în garanție, cu valabilitate până la data de 30.01.2020, în valoare de  886,65 lei, cu 

TVA inclus. 

- numărul 2762448, din 13.07.2020, pentru Lotul 14. - Serviciul de revizie și reparație a 

autovehiculelor marca DACIA, în garanție, cu valabilitate până la data de 31.07.2020, în valoare 

1434,78 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2762447, din 13.07.2020, pentru Lotul 9.– Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca RENAULT, în garanție, cu valabilitate până la data de 31.07.2020, în valoare 1207,46 lei, cu 

TVA inclus; 

- numărul 2765298, din 11.09.2020, pentru Lotul 9.– Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca RENAULT, în garanție, cu valabilitate până la data de 25.09.2020, în valoare 2396,33 lei, cu 

TVA inclus; 

- numărul 2768309, din 02.11.2020, pentru Lotul 9. – Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor 

marca RENAULT, în garanție, cu valabilitate până la data de 15.11.2020, în valoare 802,00 lei, cu 

TVA inclus; 

- numărul 2769591, din 24.11.2020, pentru Lotul 14. - Serviciul de revizie și reparație a 

autovehiculelor marca DACIA, în garanție, cu valabilitate până la data de 06.12.2020, în valoare 

569,94 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2770986, din 15.12.2020, pentru Lotul 14. - Serviciul de revizie și reparație a 

autovehiculelor marca DACIA, în garanție, cu valabilitate până la data de 25.12.2020, în valoare 

935,36 lei, cu TVA inclus; 

 Tot în trimestrul IV, autoritatea contractantă a încheiat un act aditional la acordul cadru, cu 

numărul 3918658, din 17.12.2019, cu S.C. AUTO BECORO S.R.L: 

- actul adiţional nr. 1 în urma căruia s-a completat Lotul 14. - Serviciul de revizie și reparație a 

autovehiculelor marca DACIA, în garanție, cu autospecialele nou intrate în dotare. 

Valoarea totală a celor 7 contracte subsecvente este de 8232,52 lei TVA inclus. 
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 Tot în anul 2020, în baza acordului cadru cu numărul 3918659, din 17.12.2019, încheiat cu S.C. 

HERRAUTO EXPERT S.R.L, s-au întocmit contractele subsecvente: 

- numărul 2751017, din 23.01.2020, pentru Lotul 15. Serviciul de revizie și reparație a 

autovehiculelor marca VOLKSWAGEN, în garanție, cu valabilitate până la data de 30.01.2020, în 

valoare de 2979,00 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2752190, din 17.02.2020, pentru Lotul 15. Serviciul de revizie și reparație a 

autovehiculelor marca VOLKSWAGEN, în garanție, cu valabilitate până la data de 28.02.2020, în 

valoare de 637,98 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2762950, din 22.07.2020, pentru Lotul 15. Serviciul de revizie și reparație a 

autovehiculelor marca VOLKSWAGEN, în garanție, cu valabilitate până la data de 31.07.2020, în 

valoare de 2967,22 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2763092, din 27.07.2020, pentru Lotul 15. Serviciul de revizie și reparație a 

autovehiculelor marca VOLKSWAGEN, în garanție, cu valabilitate până la data de 31.07.2020, în 

valoare de 1223,89 lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2766264, din 24.09.2020, Lotul 15. Serviciul de revizie și reparație a autovehiculelor 

marca VOLKSWAGEN, în garanție, cu valabilitate până la data de 25.09.2020, în valoare de 2481,99 

lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2768771, din 09.11.2020, Lotul 15. Serviciul de revizie și reparație a autovehiculelor 

marca VOLKSWAGEN, în garanție, cu valabilitate până la data de 05.12.2020, în valoare 1090,04 

lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2769483, din 20.11.2020 ,Lotul 15. Serviciul de revizie și reparație a autovehiculelor 

marca VOLKSWAGEN, în garanție, cu valabilitate până la data de 04.12.2020, în valoare 54672,36 

lei, cu TVA inclus; 

- numărul 2770269, din 03.12.2020, Lotul 15. Serviciul de revizie și reparație a autovehiculelor 

marca VOLKSWAGEN, în garanție, cu valabilitate până la data de 06.12.2020, în valoare 2062,87 

lei, cu TVA inclus; 

 În trimestrul IV, autoritatea contractantă a încheiat un act aditional la acordul cadru cu numărul 

3918659, din 17.12.2019, cu S.C. HERAUTO EXPERT S.R.L: 

- act adiţional nr. 1, în urma căruia s-a mărit valoarea la Lotul 15. Serviciul de revizie și reparație a 

autovehiculelor marca VOLKSWAGEN, în garanție, cu 22400 lei, fără TVA și s-a completat lotul mai 

sus amintit cu autospecialele nou intrate în dotarea inspectoratului. 

Valoarea totală a celor 8 contracte subsecvente este de 68115,35 lei, TVA inclus 

b) Achiziţiile realizate prin sistemul electronic: 

Pe parcursul anului 2020 s-au derulat 835 de achiziții directe, în valoare totală de 798.073,30 lei, din 

care on-line, prin intermediul SICAP, 158 de achiziții, în valoare de 551.022,97 lei, rezultând un procent 

de 69,04% achiziții on-line, din totalul achizițiilor directe. 

 3. Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia 
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 În anul 2020, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” al județului 

Maramureș a avut calitate procesuală în 21 de cauze, care au avut ca obiect: 

- plângere contravențională împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiior – 9 

- litigiu privind funcționarii publici statutari – 3 

- pretenții – 2 

- drepturi bănești – 2 

- contestarea măsurii carantinării – 2 

- fond funciar – 1  

- contestație la executare – 1 

- ordonanță președințială – 1 

 Din totalul celor 21 de cauze, 7 au fost soluționate definitiv, iar 14 se află pe rolul instanțelor de 

judecată. 
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Persoanele de la conducerea inspectoratului, la data de 31.12.2020: 

INSPECTOR ŞEF: funcție vacantă – desemnat inspector șef –   Colonel SÎRB IOAN-IONIŢĂ 

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF:    Colonel SÎRB IOAN-IONIŢĂ 

ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF:     Colonel CIORNEA FLORIN 

La data de 31.12.2020, gradul de înzestrare cu personal al inspectoratului era de 90,76 %. 

5. Informaţii despre managementul resurselor umane 

a) Incadrări:  

Mutați de la alte unități MAI: 11 cadre militare, din care: 1 ofițer, 2 maiștri militari, 9 subofițeri 

Încadrări pe durată determinată: 30 subofițeri 

Repartizați din școala militară: 6 subofițeri 

Încadrări voluntari:   3 subofițeri 

b) Pierderi de personal: 

Treceri în rezervă:   34 cadre militare din care: 2 ofițeri și 32 subofițeri 

Mutați la alte unități MAI:  11 subofițeri 

Încetare raporturi de muncă:  1 personal civil 

Demisie:    1 subofițer 

c) Concursuri organizate: 5 

din care: 

- 2 selecții pentru ocupare posturi pe perioada determinată; 

- 3 concursuri de trecere a maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor. 

d) Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere:  

- 4 posturi de ofiţeri şi 5 de subofiţer vacante; 

- 2 ofițeri și 5 subofițeri, care ocupau funcţii de conducere, au fost trecuţi în rezervă, cu drept la pensie de 

serviciu; 

- unui ofițer cu funcție de conducere (inspector șef) i-a încetat desemnarea la data de 01.10.2020. 

e) Numărul de funcţii de conducere executate temporar: 9 

 

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 2020 şi poate fi 

consultat pe site-ul www.isumm.ro, în secţiunea Informaţii de interes public.   

2. Informaţii despre atragerea de resurse din comunitate 

 În perioada martie – decembrie 2020, înscrierea voluntarilor în programul “Salvator din pasiune”  

a fost suspendată, din cauza pandemiei de COVID-19. În perioada martie – octombrie, a fost suspendată 

și activitatea voluntarilor, care făceau deja parte din program. Din luna noiembrie, activitatea celor din 

urmă a fost reluată, cu asigurarea măsurilor de protecție pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-
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CoV-2. Pe parcursul anului 2020, cei 69 de voluntari, care fac parte din programul “Salvator din 

pasiune”, au participat la 161 de intervenții și 20 acțiuni de informare preventivă. 

 În 2020, au fost încheiate 5 protocoale de colaborare cu instituțiile de învătământ. 

   

  

 

 

 

  

    

  

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


