MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „PETRODAVA”
AL JUDETULUI NEAMT
COMPARTIMENTUL INFORMARE SI RELATII PUBLICE
Telefon: 0040233211213
Fax: 0040233211666
E-mail : isuneamt@yahoo.com
www.ijsunt.ro

Persoana de contact, ofiter de relatii publice
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Piatra Neamt, joi 19 ianuarie 2012

BULETIN INFORMATIV
In conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public si art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 123
din 07 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 va prezentam, din oficiu, urmatoarele informatii de interes public:
a) Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt,
functioneaza in baza prevederilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind
infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de
urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, modificata si
completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 25/2004, aprobata prin Legea nr.
329/2004, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de
Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea nr. 15/2005, Hotararea
Guvernului Romaniei nr. 1490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea
Guvernului Romaniei nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si
atributiile serviciilor de urgenta profesioniste.
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, s-a infiintat
la data de 15.12.2004, in baza Ordinului ministrului administratiei si Internelor, prin
unificarea si reorganizarea Grupului de Pompieri „Petrodava” al judetului Neamt cu
Inspectoratul de Protectie Civila al judetului Neamt.
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt este
constituit ca serviciu public deconcentrat, in subordinea Inspectoratului General pentru
Situatii de Urgenta, in scopul prevenirii, monitorizarii si gestionarii situatiilor de urgenta,
din zona de competenta. Activitatea inspectoratului este coordonata de prefect, conform
prevederilor Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Inspectorul sef se subordoneaza nemijlocit inspectorului general al Inspectoratului
General pentru Situatii de Urgenta. Inspectoratul judetean este unitate cu personalitate
juridica.
b) Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt are in
compunere, conform statului de organizare, structuri specializate destinate sa execute
misiuni de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta.
Structura centrala a inspectoratului are in compunere: Centrul Operational (care
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include si Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de
Urgenta), Inspectia de Prevenire, Serviciul logistic, Biroul resurse umane si
compartimentele financiar – contabil, secretariat si documente clasificate, protectia
informatiilor clasificate, informare si relatii publice, juridic si contencios, comunicatii si
informatica, organizare si completare resurse in situatii exceptionale.
Structurile subordonate Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al
judetului Neamt sunt:
• Detasamentul de Pompieri Piatra Neamt (str. Cuiejdi, nr. 34, municipiul Piatra
Neamt, cod 610024, judetul Neamt):
Comandant detasament: maior Catalin Leonte, tel. 0233.216815, 0748238304
-

•

Detasamentul de Pompieri Roman (str. Stefan cel Mare, nr. 261, municipiul
Roman, judetul Neamt):
Comandant detasament: capitan Mihai Parasca, tel. 0233740693, mobil
0748238306
-

•

garda de interventie;
serviciul mobil de urgenta, reanimare si descarcerare;
formatiune de protectie civila:
 echipa de prima cercetare si evaluare CBRN;
 echipa pirotehnica;
 echipa de cautare salvare.

garda de interventie;
serviciul mobil de urgenta, reanimare si descarcerare.

Detasamentul de Pompieri Targu Neamt: (str. Nucilor, nr. 12, localitatea Targu
Neamt, judetul Neamt):
Comandant detasament: locotenent colonel Dumitru Gavrilescu, tel. 0233790212,
mobil 0748238308
- garda nr. 1 de interventie Targu Neamt;
- garda nr. 2 de interventie Poiana Teiului;
- serviciul mobil de urgenta, reanimare si descarcerare.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt indeplineste
urmatoarele atributii principale:
1) planifica si desfasoara inspectii, controale, verificari si alte actiuni de prevenire
privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare pentru
cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor;
2) desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a
tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a
conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta;
3) participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta si avizeaza
dispozitiile in domeniul prevenirii si interventiei in situatii de urgenta, emise de autoritatile
publice locale si cele deconcentrate / descentralizate;
4) emite avize, autorizatii si acorduri, in conditii legii;
5) monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc;
6) participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea autoritatilor,
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serviciilor de urgenta voluntare si private, precum si a populatiei;
7) executa, cu forte proprii sau in cooperare, operatiuni si activitati de instiintare,
avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare,
salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta,
stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, transport de apa,
iluminat, asanare de munitie neexplodata, protectie a bunurilor materiale si valorilor din
patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte
masuri de protectie a cetatenilor in caz de situatii de urgenta;
8) controleaza si indruma structurile subordonate, serviciile publice si private de
urgenta;
9) participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru situatii
de urgenta si tine evidenta acestora;
10) stabileste conceptia de interventie si elaboreaza/coordoneaza intocmirea
documentelor operative de raspuns;
11) avizeaza planurile de raspuns ale serviciilor de urgenta voluntare si private;
12) participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si imprejurarilor care au
determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;
13) stabileste, impreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
14) controleaza respectarea criteriilor de performanta, stabilite in conditiile legii, in
organizarea si dotarea serviciilor voluntare si private, precum si activitatea acestora;
15) constata si sanctioneaza, prin personalul desemnat, incalcarea dispozitiilor legale
din domeniul de competenta;
16) desfasoara activitati privind solutionarea petitiilor in domeniul specific;
17) organizeaza concursuri profesionale cu serviciile voluntare si private, precum si
actiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din scoli;
18) asigura secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de
Urgenta;
19) indeplineste alte sarcini stabilite prin lege.
Personalul din structurile operative isi desfasoara activitatea in ture, permanent, iar
personalul din celelalte structuri isi desfasoara activitatea, in zilele lucratoare, in intervalul
orar 08.00 – 16.00.
Programul de audiente al conducerii inspectoratului este urmatorul:
- inspector sef:
joi, 10-12;
- prim adjunct:
miercuri, 10-12;
- adjunct:
luni, 10-12.
c) Persoanele din conducerea inspectoratului si responsabilul cu aplicarea Legii
544/2001, sunt:
Inspector sef: Colonel Ioan NITICA – mobil 0748.238300;
tel. 0233.216815; 0233.216816.
Prim-adjunct al inspectorului sef: Colonel Ionel PIRVU
mobil 0748.238312; tel. 0233.216815; 0233.216816.
Adjunct al inspectorului sef: Colonel Gheorghe ALEXANDRESCU
mobil 0748.238302; tel. 0233.211230.
Ofiter informare si relatii publice: Capitan Iulian JUGAN
mobil 0748.041745; tel/fax 0233.211242
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d) Coordonatele de contact ale institutiei
- denumirea:
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt
- sediul:
Piatra Neamt, str. Cuiejdi, nr. 34, cod 610024, judetul Neamt.
112 – numar unic pentru apeluri de urgenta;
Telefon: 0233.216815; 0233.216816
Fax: 0233.211213; 0233.211666
e-mail:ijsunt@inspectoraturgente1.ro; isuneamt@ijsunt.ro;
isuneamt@yahoo.com;
pagina web: www.ijsunt.ro

e) Sursele financiare
Bugetul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt
este asigurat din fondurile alocate prin bugetul de stat Inspectoratului General pentru
Situatii de Urgenta. Inspectorul sef are calitatea de ordonator tertiar de credite. Pe
parcursul anului 2011 cheltuielile din credite bugetare au fost in suma de 18.163,15 mii lei
si au fost efectuate in limita creditelor acordate in cadrul titlurilor, cat si a limitelor
bugetare aprobate unitatii, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul
2011.
In conformitate cu prevederile O.G. 25/2004, O.G. 88/2001 si O.G. 191/2005
inspectoratul a beneficiat in cursul anului 2011, de la bugetul Consiliului Judetean Neamt,
de fonduri in valoare de 177.000 lei pentru buna desfasurare a misiunilor de instiintare,
avertizare, alarmare, asanare pirotehnica, precum si a activitatilor specifice Inspectiei de
Prevenire din cadrul inspectoratului.
f) Principalele obiective pe care ne propunem sa le indeplinim in anul 2012 sunt:
¾ Scaderea timpului de raspuns in situatii de urgenta in scopul reducerii
numarului de victime omenesti si a diminuarii pagubelor materiale;
¾ Planificarea, organizarea, pregatirea si desfasurarea unei intense si eficiente
activitati de prevenire in scopul preintampinarii, reducerii sau eliminarii
riscurilor de producere a situatiilor de urgenta;
¾ Folosirea cu eficienta maxima a resurselor bugetare puse la dispozitia unitatii.
¾ Cresterea nivelului de pregatire a personalul unitatii;
¾ Mentinerea in stare operativa a tehnicii si mijloacelor de interventie;

g) S-au intocmit si aprobat:
-

-

Planul de analiza si acoperire a riscurilor de pe teritoriul judetului Neamt,
aprobat prin Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 27
din 28.03.2011,
Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2011,
Planul cu principalele activitati ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta
„Petrodava” al Judetului Neamt pentru anul 2011,
Planul anual de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare destinat
gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2011,
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h) Contestarea deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care
persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes
public solicitate se poate face in conformitate cu prevederile Legii nr. 544 din 12.10.2001
privind liberul acces la informatiile de interes public si Hotararii Guvernului nr. 123 din 07
februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.
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