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În baza Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă nr. 4672/03.12.2009, analizăm astăzi activitatea desfăşurată de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ în anul 2009.
I. OBIECTIV GENERAL ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE
În anul 2009, obiectivul general al activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ a fost creşterea capacităţii de răspuns în
situaţii de urgenţă prin specializarea personalului provenit din sursă externă
pentru a ajunge la standardele profesionale optime şi asigurarea operativităţii
tehnicii din dotare, în paralel cu creşterea eficienţei activităţilor de prevenire a
situaţiilor de urgenţă.
Pentru îndeplinirea obiectivului general, s-a acţionat pe următoarele direcţii
principale:
Î Intensificarea activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, prin:
o planificarea riguroasă a activităţilor de control şi îndrumare şi sporirea
exigenţei în vederea înlăturării operative a stărilor de pericol şi cauzelor
de incendiu;
o emiterea, în termenul legal, a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la
incendiu şi protecţie civilă;
o identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu;
o soluţionarea, cu competenţă şi operativitate, a petiţiilor adresate de către
cetăţeni;

o pregătirea personalului de conducere din administraţia publică locală şi

o
o
o

o
o

din cadrul sistemului judeţean pentru managementul situaţiilor de
urgenţă;
pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă şi
educarea preventivă a acesteia, în special a populaţiei şcolare;
creşterea capacităţii operative a serviciilor de urgenţă voluntare;
coordonarea activităţilor de prevenire desfăşurate la localităţi de către
componenta preventivă a serviciilor publice voluntare pentru situaţii de
urgenţă;
înaintarea în termen a rapoartelor către eşalonul superior;
popularizarea prin mass-media a măsurilor de prevenire a situaţiilor de
urgenţă şi a regulilor de comportare în astfel de situaţii.

Î Eficientizarea activităţii de monitorizare şi gestionare a situaţiilor de
urgenţă, prin:
o coordonarea tehnică şi de specialitate a grupurilor de suport tehnic,
centrelor operative cu activitate temporară şi a celulelor de urgenţă;
o creşterea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă, având în vedere
criteriile de performanţă specifice;
o actualizarea protocoalelor de colaborare privind schimbul de informaţii în
situaţii de urgenţă, precum şi pentru gestionarea acestora;
o realizarea operativă a măsurilor de protecţie civilă;
o scăderea timpului de reacţie pentru înlăturarea urmărilor dezastrelor şi
creşterea în unitatea de timp a numărului localităţilor înştiinţate şi
avertizate.
o îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire şi de lucru, precum şi a siguranţei
pe timpul intervenţiei pentru cadre, gradaţii şi soldaţii voluntari.
Î Eficientizarea pregătirii personalului, astfel încât acesta să fie orientat
spre succes şi integru, dedicat în mod conştient interesului comun al
organizaţiei şi capabil să-şi îndeplinească responsabilităţile cu
respectarea celor mai înalte valori sociale şi instituţionale.
Î Menţinerea tehnicii din dotare în stare operativă.
Î Intensificarea activităţii de selecţionare a candidaţilor pentru admiterea
în instituţiile de formare a personalului, pentru nevoile I.G.S.U.
Î Utilizarea cu eficienţă şi în deplină legalitate a resurselor puse la
dispoziţia unităţii.
Î Desfăşurarea activităţilor de relaţii publice astfel încât să se asigure o
bună vizibilitate a unităţii în câmpul social, obţinerea încrederii
cetăţenilor judeţului şi sprijinului autorităţilor administraţiei publice
locale.
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II. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
1. Intervenţia în situaţii de urgenţă
1.1. Monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
În anul 2009, situaţiile de urgenţă monitorizate şi gestionate de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ au fost determinate de
incendii, muniţiile rămase neexplodate, explozii, fenomene hidrometeorologice
periculoase şi de necesitatea salvării persoanelor surprinse în diverse medii ostile.
Centrul operaţional a transmis 73 avertizări şi atenţionări meteorologice şi
hidrologice, la C.L.S.U., despre posibilitatea producerii diverselor situaţii de urgenţă,
din care 36 de avertizări privind fenomene meteorologice imediate. Pentru înştiinţarea
membrilor C.J.S.U., C.L.S.U. şi mass-media despre riscul sau producerea unor situaţii
de urgenţă au fost transmise 35246 de SMS-uri.
Au fost monitorizate 2167 transporturi de deşeuri periculoase care au avut ca
punct de plecare/sosire sau au tranzitat judeţul Neamţ. Pe timpul transporturilor
periculoase nu s-au înregistrat evenimente deosebite.
1.2. Analiza statistică a intervenţiilor
În anul 2009, până pe data de 10 decembrie, serviciile profesioniste, voluntare
şi private pentru situaţii de urgenţă au fost alertate la 1298 situaţii de urgenţă (3,77 pe
zi), din care:
Î 451 pentru stingerea incendiilor (34,75%);
Î 119 pentru intervenţia la arderi necontrolate de mirişti, vegetaţie uscată sau
gropi de gunoi – fără pagube materiale (9,17%);
Î 61 pentru asistenţa persoanelor (4,70%);
Î 237 alte situaţii de urgenţă (18,26%), din care:
- 10 misiuni pirotehnice pentru distrugerea barajelor de gheaţă de pe râul
Bistriţa, ca urmare a manifestării fenomenului de zăpor;
- 10 misiuni de distrugere a muniţiei rămase neexplodate, descoperite pe
teritoriul judeţului;
- 86 de misiuni de asanare a teritoriului judeţului de muniţia rămasă
neexplodată, incluzând cercetarea pirotehnică unei suprafeţe totale de 12.180
mp;
- 9 misiuni pentru evacuarea apei din locuinţe, curţi şi fântâni, în zonele
afectate de inundaţii;
- 115 misiuni pentru asigurarea măsurilor p.s.i. pe timpul desfăşurării
unor evenimente publice;
- 1 misiune de deblocare a căii ferate Piatra Neamţ-Bicaz de materialele
lemnoase şi aluviunile transportate de pârâul Sarata;
- 1 misiune în sprijinul S.R.I.;
- 5 misiuni pentru asigurarea măsurilor p.s.i. la conducte sau puncte de
distribuţie a gazului metan.
Î 22 de misiuni pentru salvarea animalelor (1,69%);
Î 13 misiuni pentru protecţia mediului (1%)
Î 87 de alte intervenţii (6,70%), din care:
- 40 de misiuni de patrulare şi supraveghere a fenomenului de zăpor de
pe râul Bistriţa;
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- 2 misiuni pentru curăţarea unui bazin aparţinând Mănăstirii Bistriţa, în
urma prăbuşirii unui mal de pământ;
- 1 misiune pentru recuperarea unor obiecte de cult dintr-un canal;
- 1 misiune de însoţire a unei coloane oficiale;
- 1 misiune pentru recuperarea unor obiecte de îmbrăcăminte din râul
Moldova, la solicitarea organelor de poliţie;
- 1 misiune pentru transportul cadavrului unei persoane trăsnite la
autospeciala I.M.L.;
- 1 misiune pentru degajarea unui autoturism din albia canalului de fugă
a râului Bistriţa;
- 2 misiuni pentru repunerea unor autoturisme pe carosabil;
- 1 misiune pentru căutarea unei persoane dispărute în pădurea
Tarcăului;
- 13 misiuni pentru căutarea unor persoane posibil înecate;
- 1 misiune pentru decolmatarea unei fântâni aparţinând unei societăţi;
- 1 misiune pentru evacuarea apei şi curăţarea a 2 bazine aparţinând
primăriei Dulceşti;
- 1 misiune pentru aerarea unui iaz aparţinând unui club sportiv;
- 2 misiuni pentru evacuarea apei din subsolul unei creşe şi de la o
societate, datorită avarierii conductelor;
- 1 misiune pentru scoaterea unui şarpe dintr-o locuinţă;
- 8 misiuni pentru transport apă;
- 1 misiune pentru descărcarea vaccinului antigripal;
- 1 misiune pentru curăţarea unor copaci de crengile care ar fi putut
deteriora reţeaua electrică;
- 1 misiune pentru deblocarea unei uşi;
- 6 misiuni pentru degajarea unor copaci prăbuşiţi peste autoturisme,
carosabil, fire electrice şi peste o ţeavă de gaz metan;
- 1 alte intervenţii.
Î 75 pentru cazuri de urgenţă asistate de echipajele de descarcerare şi prim
ajutor - S.M.U.R.D. (5,77%), din care:
- 44 misiuni de descarcerare la accidente rutiere;
- 7 misiuni pentru degajări de persoane;
- 2 misiuni pentru căutarea unor persoane, posibil înecate;
- 1 misiune pentru imobilizarea unui şarpe şi predarea lui la Direcţia
Sanitar Veterinară;
- 20 misiuni pentru deblocarea unor persoane din locuinţe;
- 1 misiune pentru salvarea unui animal.
Î 16 alarme false - echipajul a ajuns la adresa indicată şi a constatat că
evenimentul nu s-a produs (1,23%);
Î 12 deplasări fără intervenţie – echipajul a ajuns la locul evenimentului dar nu
a acţionat întrucât evenimentele au fost rezolvate înaintea sosirii serviciilor
profesioniste (0,92%);
Î 205 întoarceri din drum - echipajele au fost alertate, dar au fost rechemate
la unitate întrucât nu mai era necesară deplasarea acestora (15,79%).
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul situaţiilor de urgenţă la
care s-a acţionat a scăzut cu 26,40%.
Referindu-ne numai la incendii, numărul intervenţiilor a crescut cu 13,89%, de
la 396 în 2008, la 451 în 2009.
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Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 61 de persoane (48 de adulţi şi 13 copii).
În urma incendiilor, 2 persoane adulte au decedat şi 8 persoane au fost rănite (2
copii şi 5 adulţi, din care 1 pompier civil), comparativ cu anul 2008 când au decedat
10 persoane şi 26 persoane au fost rănite.
Pagubele produse în urma incendiilor au fost estimate la 7.469.095 lei, iar
valoarea bunurilor salvate a fost estimată la 67.583.500 lei.
Ponderea pierderilor materiale produse în urma incendiilor din totalul valorii
bunurilor protejate este de 9,95%.
Intervenţiile pentru stingerea incendiilor au avut loc în 77 localităţi ale judeţului
Neamţ, în 4 localităţi ale judeţului Iaşi şi în 2 localităţi ale judeţului Bacău.
Din totalul incendiilor, 316 au izbucnit la gospodăriile populaţiei, 15 la mijloace
auto, 3 la terenuri aparţinând cetăţenilor, 74 la domeniul privat român, 21 la domeniul
public, 7 la domeniul privat al statului, 2 la domeniul privat străin şi 16 la domeniul
privat mixt.
Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat în această
perioadă la 382 intervenţii (38,55% din totalul intervenţiilor, cu excepţia intervenţiilor
S.M.U.R.D.), dintre care:
Î 34 intervenţii pentru stingerea incendiilor fără serviciile profesioniste (la 33 au
acţionat serviciile voluntare şi la 1 au acţionat serviciile private);
Î 257 intervenţii pentru stingerea incendiilor, în cooperare cu serviciile profesioniste
(la 248 au participat serviciile voluntare, la 4 au participat serviciile private iar la 5
au participat serviciile voluntare şi private);
Î 4 intervenţii pentru evacuarea apei din gospodăriile cetăţenilor şi din fântâni, în
cooperare cu serviciile profesioniste;
Î 1 intervenţie pentru evacuarea apei din gospodăriile cetăţenilor şi din fântâni, fără
serviciile profesioniste;
Î 2 intervenţii pentru asistenţa persoanei, în cooperare cu serviciile profesioniste;
Î 1 intervenţie pentru căutarea unei persoane posibil înecată, în cooperare cu
serviciile profesioniste;
Î 1 intervenţie pentru degajarea unui copac prăbuşit peste o ţeavă de gaz metan, în
cooperare cu serviciile profesioniste;
Î 1 intervenţie pentru decolmatarea unei fântâni aparţinând unei operator economic,
în cooperare cu serviciile profesioniste;
Î 1 intervenţie pentru evacuarea apei şi decolmatarea a două bazine aparţinând
administraţiei publice locale, în cooperare cu serviciile profesioniste;
Î 70 de intervenţii la arderi necontrolate de mirişti, vegetaţie uscată, gropi de gunoi –
fără pagube materiale, din care 44 în cooperare cu serviciile profesioniste şi 26 la
care au acţionat serviciile voluntare.
Î 10 intervenţii pentru salvări de animale, din care 9 în cooperare cu serviciile
profesioniste şi 1 la care au acţionat serviciile voluntare.

Cauzele producerii incendiilor au fost:
Cauze
Cos, burlan de fum defect sau necurăţat
Instalaţii electrice defecte
Fumatul
Focul deschis în spaţii deschise
Acţiune intenţionată
Focul deschis în spaţii închise
Jocul copiilor cu focul
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2008
21,46%
15,91%
12,37%
5,05%
7,07%
6,06%
5,56%

2009
18,40%
19,96%
14,19%
9,09%
7,54%
5,99%
5,76%

Cauze
Cenuşa, jar şi scântei de la sistemele de
încălzire
Mijloace de încălzire nesupravegheate
Aparate electrice sub tensiune, nesupravegheate
Sisteme de încălzire defecte
Trăsnetul sau alte fenomene naturale
Scurgerile de produse inflamabile
Autoaprinderea
Echipamente electrice improvizate
Scânteile mecanice
Mijloace de încălzire improvizate
Defecţiuni tehnice sau de exploatare
Explozie urmată de incendiu
Sudura
Nedeterminate (în curs de stabilire)
Alte cauze

2008

2009

7,07%

3,99%

3,79%
2,53%
2,27%
2,02%
1,77%
1,52%
1,26%
1,26%
1,01%
0,25%
0,25%
0,76%
0%
0,25%

3,55%
2,66%
1,77%
0,44%
1,33%
1,11%
0,89%
0,89%
0,22%
0,67%
0,22%
0,67%
0,22%
0,44%

Rata incendiilor la suta de mii de locuitori a fost de 77,32% iar rata
incendiilor la mia de kilometri pătraţi de 74,80%, comparativ cu anul 2008 când au
fost de 74,69%, respectiv 72,25%.
Timpul mediu de răspuns la incendii 17 minute şi 49 secunde (faţă de 18
minute şi 12 secunde în 2008), iar timpul mediu de intervenţie la incendii a fost de
62 minute şi 53 secunde (faţă de 58 minute şi 53 secunde în 2008).
Viteza medie de deplasare a autospecialelor la incendii a fost în această
perioadă de 41 km/h (faţă de 43 km/h în 2008).
Tot în această perioadă, în zona de competenţă a inspectoratului au avut loc
119 arderi necontrolate, spre deosebire de anul anterior când au avut loc doar 23,
înregistrându-se o creştere de 417,39%.
Arderile necontrolate s-au manifestat astfel:
- 9 arderi de mirişti;
- 32 arderi de vegetaţie uscată;
- 32 arderi necontrolate pe terenuri virane aparţinând consiliilor locale;
- 29 arderi necontrolate la gropile de gunoi;
- 14 arderi necontrolate la islazuri şi păşuni comunale;
- 3 arderi necontrolate la vegetaţia uscată.
Echipa de asanare pirotehnică a unităţii a ridicat şi distrus următoarele cantităţi
de muniţii şi armament, rămase neexplodate din timpul războiului:
- 47 proiectile de artilerie de diferite calibre;
- 25 lovituri de aruncător de diferite calibre;
- 2 grenade de mână ofensive;
- 18 grenade de mână defensive;
- 2 grenade de mână antitanc;
- 1 focos artilerie;
- 758 cartuşe de infanterie de diferite calibre;
- 1 armă veche nefuncţională;
- 65 componente armament şi muniţii.
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Pe timpul intervenţiilor unitatea nu s-a înregistrat cu evenimente negative în
ceea ce priveşte protecţia muncii.
1.3. Analiza, evaluarea şi coordonarea intervenţiilor
Pentru creşterea capacităţii de reacţie a unităţii în situaţii de urgenţă, s-au
desfăşurat următoarele activităţi:
Î a fost întocmită concepţia specifică privind planificarea, pregătirea,
organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă,
precum şi procedurile specifice de gestionare a situaţiilor de urgenţă;
Î desfăşurarea a 4 exerciţii de cooperare cu forţe şi mijloace în teren, din
cele 5 planificate;
Î desfăşurarea a 62 de exerciţii cu forţe şi mijloace în teren din cele 128
planificate în obiectivele din raioanele de intervenţie ale subunităţilor,
reprezentând 48,43%, ca urmare a măsurilor de reducere a cheltuielilor;
Î Centrul Operaţional şi subunităţile au executat 184 de recunoaşteri în teren
la localităţi, operatorii economici, instituţii, obiective turistice şi de cult;
Î pe timpul unor manifestări culturale şi sportive şi altor activităţi cu
aglomerări de persoane din zona de competenţă, s-au executat 115 misiuni
pentru asigurarea securităţii la incendiu;
Î au fost verificate şi avizate 21 de planuri de intervenţie la incendii ale unor
operatori economici;
Î s-a întocmit Protocolul pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului Mobil
de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare, care urmează să fie aprobat de
cei în drept;
Î s-a planificat şi asigurat participarea subofiţerilor operativi la cursurile
organizate în centrele de pregătire în acordarea primului-ajutor calificat, în
efectuarea procedurilor de descarcerare şi alte operaţiuni de salvare;
Î s-a planificat şi asigurat participarea subofiţerilor operativi la stagiul de
practică la U.P.U.- S.M.U.R.D. Iaşi şi U.P.U: Piatra Neamţ;
Î s-a asigurat paza secţiilor de votare la alegerile pentru Parlamentul
European din luna iunie 2009 (105 secţii) şi la alegerile pentru preşedintele
României (130 de secţii, turul I şi turul II).
În anul 2009 au fost planificate şi s-au desfăşurat competiţii sportive, cu faze pe
unitate, zonă, I.G.S.U. şi minister, la care am obţinut rezultate frumoase. Cele mai
importante sunt la:
- volei, unde am obţinut locul II la etapa finală pe A.S.P.R.; şi locul IV la
etapa finală pe M.A.I.;
- atletism:
• locul II la 60 m plat, femei, la etapa finală pe A.S.P.R.;
• locul II la 800 m plat, femei, la etapa finală pe A.S.P.R.;
• locul V la cros 6000 m, bărbaţi, la etapa finală pe A.S.P.R.;
• locul I la 60 m plat, femei, la etapa finală pe M.A.I.;
• locul V la 800 m plat, femei, la etapa finală pe M.A.I.;
• locul V la cros 6000 m, bărbaţi, la etapa finală pe M.A.I.;
• locul VI la cros 1500 m, bărbaţi, la etapa finală pe M.A.I.
Şi anul acesta, lotul unităţii pentru concursurile profesionale ale serviciilor de
urgenţă, condus de lt.col. Gavrilescu Dumitru, s-a calificat la faza naţională, unde a
obţinut locul 10.
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Din activităţile planificate şi desfăşurate, executarea misiunilor şi ordinelor,
întocmirea şi înaintarea rapoartelor la Centrul operaţional şi eşalonul superior, au
rezultat şi o serie de neajunsuri, cum ar fi:
- înaintarea cu întârziere a unor rapoarte sau chiar neexecutarea unor ordine
la timp, în special pe fondul necunoaşterii regulamentelor militare generale;
- organizarea şi executarea superficială a unor activităţi de pregătire;
- insuficienţa aparatelor de respirat cu aer comprimat;
- lipsa materialelor de întreţinere;
- uzura furtunurilor de înaltă presiune de pe autospeciala IVECO MAGIRUS;
- insuficienţa materialelor şi accesoriilor pentru lucrul la înălţime.
1.4. Activitatea de management organizatoric, planificare misiuni şi
resurse
Activitatea de management organizatoric, planificare misiuni şi resurse a vizat
în special: elaborarea propunerilor de îmbunătăţire organizatorică a inspectoratului;
organizarea şi desfăşurarea serviciului de permanenţă, pază şi control acces;
întocmirea procedurilor privind intervenţia în cazul accidentelor în care sunt implicate
autovehicule ce transportă deşeuri periculoase, precum şi deşeuri medicale;
planificarea misiunilor pentru diferite evenimente; întocmirea planurilor de cooperare;
Au fost acordate 78 de avize pentru transportul deşeurilor periculoase ce au
avut ca punct de plecare judeţul Neamţ.
S-au întocmit şi aprobat:
- Planul cu principalele activităţi ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Petrodava” al Judeţului Neamţ pentru anul 2009,
- Planul anual de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare destinat
gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2009,
- Planul de protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilă,
- Planul operaţional de intervenţie în caz de accident de aviaţie civilă,
- Planul de cooperare între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Petrodava” al Judeţului Neamţ şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Neamţ,
- Planul de cooperare
între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Petrodava” al Judeţului Neamţ şi Direcţia Silvică Neamţ în domeniul
prevenirii şi stingerii incendiilor.
A fost actualizat Planul de protecţie şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică.
1.5. Activitatea de comunicaţii şi informatică
Obiectivele principale ale compartimentului de specialitate au fost asigurarea
legăturilor radio şi telefonice, funcţionarea tehnicii de comunicaţii la parametri normali,
exploatarea şi mentenanţa echipamentelor informatice. De asemenea, s-au
desfăşurat antrenamentele trimestriale în reţelele de înştiinţare unilaterală a
localităţilor, antrenamentele lunare în reţelele radiotelefon organizate la nivelul
judeţului, precum şi prin aparatura F 1001.
Cadrele compartimentului au realizat reţeaua de date voce pentru Centrul
Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.
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2. Activitatea Inspecţiei de prevenire
În anul 2009, Inspecţia de prevenire a urmărit preîntâmpinarea, reducerea sau
eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora,
protecţia populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu prin executarea de
activităţi specifice, conform legislaţiei în vigoare.
Pentru atingerea scopurilor propuse prin „Planul organizării şi desfăşurării
principalelor activităţi de prevenire” au fost utilizate următoarele forme ale activităţii
de prevenire: controlul, avizarea, autorizarea, acordul, asistenţa tehnică de
specialitate, informarea preventivă a autorităţilor, organismelor, factorilor implicaţi şi a
populaţiei, precum şi pregătirea acestora pentru situaţii de urgenţă, auditul de
supraveghere a persoanelor fizice şi juridice atestate, coordonarea serviciilor
voluntare, publice şi private pentru situaţii de urgenţă, constatarea şi sancţionarea
încălcărilor prevederilor legale.
Avându-se vedere necesitatea îndeplinirii indicatorilor de performanţă şi de
evaluare, în anul 2009, Inspecţia de Prevenire a executat 1656 de inspecţii, controale
şi acţiuni de prevenire care au cuprins 149 obiective de investiţii, 428 operatori
economici, 974 instituţii, 83 de localităţi, 8 obiective supuse controlului activităţilor
care prezintă pericole de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase, 52
monumente istorice şi de patrimoniu, 1 construcţie hidrotehnică, 8 adăposturi pentru
puncte de comandă şi 52 adăposturi de protecţie civilă. Cu ocazia acestor activităţi sau constatat 9730 deficienţe, din care 5098 au fost soluţionate operativ (52,39%) şi au
fost aplicate 1166 sancţiuni (610 avertismente verbale, 311 avertismente scrise şi 245
amenzi în cuantum de 300.850 lei RON).
Un volum însemnat de muncă a fost direcţionat spre soluţionarea celor 38 de
petiţii şi sesizări ale cetăţenilor, acordându-se o atenţie deosebită respectării
legislaţiei în vigoare.
Au fost emise 137 avize de securitate la incendiu, 3 avize de protecţie civilă, 66
de autorizaţii de securitate la incendiu şi 5 de acorduri pentru organizarea unor jocuri
de artificii.
Au fost respinse 399 de documentaţii pentru obţinerea avizului de securitate la
incendiu şi 1 pentru obţinerea avizului de protecţie civilă, precum şi 81 de cereri de
eliberare a autorizaţiei de securitate la incendiu şi 3 de protecţie civilă.
Principalele motive care au stat la baza returnării documentaţiilor au fost:
- Documentaţii incomplete;
- Nerespectarea prevederilor N.S.F. P118/99, referitoare la respectarea
distanţelor de siguranţă la foc între construcţii;
- Neprecizarea soluţiilor privind asigurarea evacuării fumului şi/sau gazelor
fierbinţi în caz de incendiu din construcţiile pentru care normativul de
siguranţă la foc stabileşte imperativ acest lucru;
- Existenţa unor erori în stabilirea riscului de incendiu ca urmare a calcului
eronat al sarcinii termice;
- Nestabilirea de soluţii tehnice privind împiedicarea propagării incendiului,
prin golurile scărilor interioare, între nivelurile construcţiilor, care constituie
compartimente de incendiu distincte;
- Nestabilirea de soluţii tehnice pentru asigurarea separărilor antifoc între
compartimentele de incendiu în cazul în care nu se respectă distanţele de
siguranţă normate.
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În scopul creşterii capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi dezastrelor a
localităţilor şi obiectivelor, educării cetăţenilor şi formării comportamentului preventiv
al acestora, au fost organizate şi s-au desfăşurat 1220 de analize cu factorii de
conducere şi specialiştii de la agenţi economici, instituţii şi localităţi.
Inspecţiile la obiectivele tip SEVESO au fost executate conform Planului comun
de inspecţii, pentru anul 2009, stabilit în baza Protocolului dintre Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului şi Garda
Naţională de Mediu. S-au planificat şi executat 8 inspecţii. Pe timpul acestora, s-au
executat 8 antrenamente cu membrii celulelor de urgenţă şi 8 exerciţii de alarmare a
forţelor de intervenţie pentru gestionarea urgenţelor.
În anul 2009 în judeţul Neamţ s-au planificat 27 exerciţii de alarmare publică la
localităţi, s-au executat 25, acordându-se calificative, astfel: FB = 6, B = 15, S = 4.
Pregătirea membrilor comitetului judeţean, ai comitetelor locale, centrelor
operative, a personalului celulelor de urgenţă şi membrilor serviciilor voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă s-a desfăşurat în cadrul Centrului Naţional de
Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani şi în
Centrul Zonal de Pregătire Bacău, precum şi la nivel judeţean prin convocări,
instructaje, şedinţe teoretic-aplicative şi exerciţii de alarmare, realizându-se
următoarele procentaje de participare:
- preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă – 100%;
- conducătorii operatorilor economici cu sursă de risc – 86%;
- conducătorii/directorii de unităţi/instituţii de învăţământ şi a personalului
didactic desemnat să execute pregătirea – 100%;
- şefii centrelor operative cu activitate temporară – 96%;
- inspectori de specialitate – 100%;
- şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă – 92%;
- şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă – 87%;
- cursuri cu scoatere de la locul de muncă organizate de Centrului Naţional de
Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă
Ciolpan – 100%;
În judeţul sunt constituite 83 de SVSU, încadrate cu 4022 de persoane, din care
123 angajaţi (81 şefi de serviciu şi 42 de conducători autospeciale) şi 3899 voluntari.
SVSU sunt dotate cu 7 motopompe pentru stingerea incendiilor, 46 motopompe
pentru evacuarea apei iar 13 sunt dotate cu autospeciale pentru stingerea incendiilor,
astfel: Bicaz, Roznov, Bâra, Borca, Gherăieşti, Hangu, Moldoveni, Oniceni,
Păstrăveni, Pipirig, Războieni, Săbăoani şi Tazlău.
La nivelul judeţului Neamţ sunt constituite 23 de SPSU, din care 4 ca societăţi
comerciale prestatoare de servicii. În dotarea SPSU există 15 autospeciale pentru
stingerea incendiilor şi 19 motopompe.
Pe data de 13.06.2009 s-a desfăşurat faza judeţeană a concursurilor serviciilor
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, pe stadionul Bradul din oraşul Roznov.
Au participat 28 de servicii voluntare şi 6 servicii private. La final, clasamentul a arătat
astfel:
Locul 1
Locul 2
Locul 3

SVSU
- Comuna Piatra Şoimului
- Comuna Podoleni
- Comuna Bălţăteşti

SPSU
- GA PRO CO CHEMICALS SRL Săvineşti
- SC FORESTAR SA Tarcău
- SC EXPERT REPARAŢII SRL Taşca
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SVSU al comunei Piatra Şoimului şi SPSU al SC Ga Pro Co Chemicals SRL
Săvineşti au participat, în perioada 09-10.07.2009, la etapa zonală desfăşurată în
municipiul Suceava, ambele obţinând locul II.
În baza Protocolului încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului cercurilor tehnico –
aplicative de elevi „Prietenii pompierilor”, în perioada 06 – 14.05.2009 s-au desfăşurat
etapele de zonă ale concursului. Întrecerea a fost organizată de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, Inspectoratul Şcolar Neamţ, cu
sprijinul primarilor din municipiile Piatra Neamţ, Roman şi oraşele Târgu Neamţ şi
Bicaz. Au participat 102 echipaje, 22 calificându-se la faza judeţeană ce a avut loc pe
data de 30.05.2009, pe Stadionul municipal „Ceahlăul”.
Clasamentul la faza judeţeană a fost următorul:
Locul 1
Locul 2
Locul 3

BĂIEŢI
Şcoala nr. 8 Roman
S.A.M. Borleşti
S.A.M. Ştefan cel Mare

FETE
Clubul Copiilor Săbăoani
Şcoala Păstrăveni
Şcoala Săvineşti

În luna aprilie, s-a desfăşurat etapa zonală – Piatra Neamţ, Roman, Tîrgu
Neamţ şi Poiana Teiului – a concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea
apăr viaţa”, la care au participat 110 echipaje. La faza judeţeană, desfăşurată pe data
de 29 mai, în municipiul Piatra Neamţ, au participat echipajele clasate pe primele trei
locuri la etapa zonală.
În urma desfăşurării probelor, podiumul a arătat astfel:
GIMNAZIU
- locul I – S.A.M. Ştefan cel Mare
- locul II – Şcoala cu clasele I-VIII Ţibucani
- locul III – Şcoala cu clasele I-VIII Stânca, Pipirig
LICEU
- locul I – Grupul Şcolar Bicaz
- locul II – Colegiul Naţional „Petru Rareş” Piatra Neamţ
- locul III – Colegiul Naţional „Roman Vodă” Roman
Echipajele de pe primul loc au participat la faza pe regiune de dezvoltare,
organizată la Bacău, unde ambele au reuşit să se claseze pe un merituos loc II.
Pe parcursul anului 2009 a fost derulată campania de prevenire, iniţiată de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, „O casă sigură – o viaţă în plus:
respectaţi măsurile de prevenire”. Aceasta s-a desfăşurat în 5 centre şcolare de
educaţie incluzivă, 10 centre de plasament, 73 de grădiniţe, 82 de şcoli şi 2 centre de
vacanţă. La acţiuni au participat 5668 preşcolari şi 13026 elevi, împreună cu cadrele
didactice însoţitoare.
În scopul informării preventive, în anul 2009, au fost realizate următoarele
materiale informative:
- 300 broşuri cu „Reguli de comportare în situaţii de urgenţă”;
- 2900 pliante, astfel:
a. 300 cu măsuri de apărare împotriva incendiilor premergător şi pe
timpul desfăşurării campaniei agricole de vară;
b. 1000 cu reguli de protecţie în caz de accidente chimice, radiologice,
biologice sau ca urmare a celor produse prin acţiuni teroriste;
c. 300 cu măsuri de apărare împotriva incendiilor;
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-

d. 1000 cu „10 sfaturi în caz de incendiu”;
e. 300 privind jocul copiilor cu focul.
83 de DVD-uri conţinând informaţii privind prevenirea producerii situaţiilor de
urgenţă, distribuite la localităţi.

3. Activitatea logistică
În cadrul unităţii există condiţii bune de cazare, hrănire, echipare, instruire a
efectivelor şi garare a tehnicii de luptă.
În conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, O.M.A.I. nr. 334/2002 şi Legii contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a executat inventarierea
bunurilor materiale, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi s-a constatat că nu
există diferenţe între evidenţa contabilă şi evidenţa tehnic – operativă.
Tehnica de luptă şi transport a fost menţinută în stare operativă şi este
încadrată cu personal corespunzător, bine pregătit pe linie profesională. Echipa de
revizii şi reparaţii auto a executat reviziile tehnice planificate pentru anul 2009 în
proporţie de 76 %, iar cele accidentale în proporţie de 100 %.
Instructajele de protecţia muncii s-au executat la termenele stabilite şi s-au
consemnat în fişele individuale.
Semestrial au fost verificate metrologic accesoriile p.s.i., scările şi aparatele de
respirat cu aer comprimat.
În anul 2009 tehnica din dotarea unităţii a fost implicată într-un accident uşor de
circulaţie. Pe data de 20.06.2009, o autospecială din dotarea Detaşamentului de
Pompieri Târgu Neamţ a fost lovită din spate, fără a fi avariată, pe drumul judeţean DJ
155 N, fiind în misiune, de un autoturism marca Dacia care nu a păstrat distanţa
regulamentară faţă de autospecială.
Au fost prelungite autorizaţiile sanitar-veterinare pentru toate subunităţile.
4. Asigurarea finanţării de la Consiliul Judeţean NEAMŢ
La începutul anului 2009, de la bugetul Consiliului Judeţean Neamţ au fost
alocate, conform prevederilor O.G. 25/2004, O.G. 88/2001 şi O.U. nr. 191/2005,
fonduri în valoare de 160.000 lei RON. Colaborarea a fost foarte bună, astfel încât
procesul de execuţie bugetară s-a desfăşurat conform prevederilor legale.
Majoritatea sumelor alocate au fost folosite la plata utilităţilor necesare bunei
funcţionări a sediului din strada Mihail Sadoveanu nr.16, precum şi pentru
funcţionarea tehnicii şi aparaturii din dotare, asigurând astfel buna executare a unor
misiuni, precum:
¾ Asanarea pirotehnică;
¾ Activitatea de îndrumare şi control la autorităţile locale;
¾ Monitorizarea unor factori de risc ce pot genera situaţii de urgenţă;
¾ Evaluarea pagubelor produse de dezastre;
¾ Transmiterea tuturor avertizărilor către autorităţile administraţiei publice
locale privind posibilitatea producerii unor situaţii de urgenţă, precum şi
activitatea de secretariat tehnic permanent al C.J.S.U.
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Au fost menţinute în stare operativă toate mijloacele de comunicaţii, înştiinţare
şi alarmare din dotare.
A fost de asemenea susţinută activitatea de pregătire a serviciilor voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă prin alocarea de fonduri pentru premierea
câştigătorilor concursurilor serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
Pentru amenajarea C.J.C.C.I., prin Acordul de asociere nr. 2325/1149086 din
05.03.2009, Consiliul Judeţean Neamţ ne-a sprijinit cu suma de 220.000 lei RON, din
care s-au cheltuit 188.562,94 lei RON. Lucrările au fost finalizate, rămânând să fie
achiziţionat mobilierul. Lucrările de reparaţii au fost efectuate în regie proprie de către
cadrele din Detaşamentul de pompieri Piatra Neamţ, realizând astfel o economie de
13.255,41 lei RON.

5. Activitatea financiară
În anul 2009, au fost încasate venituri în sumă totală de 23.072,09 lei RON
reprezentând valorificări de bunuri, prestări de servicii, concesiuni şi închirieri.
Sumele încasate au fost virate la bugetul de stat, conform legii.
Cheltuielile din credite bugetare au fost în sumă de 17.618.104 lei RON.
Plăţile au fost efectuate în limita creditelor acordate în cadrul titlurilor, cât şi a
limitelor bugetare aprobate unităţii, în conformitate cu prevederile Legii privind
finanţele publice nr. 500/2002 şi Legii nr. 18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009.
Pentru încadrarea în bugetul de cheltuieli, comanda unităţii a ordonat măsuri de
economisire şi încadrare în normele de consum a mijloacelor auto şi încadrarea în
norme a cheltuielilor de întreţinere şi gospodărire.
În luna februarie 2009, unitatea noastră a fost controlată de Biroul 6 Audit Intern
Iaşi pe linia organizării şi conducerii contabilităţii, reflectarea în evidenţa contabilă a
operaţiunilor economice, elaborarea şi depunerea situaţiei financiare pentru anul
2008, apreciindu-se că sistemul contabil al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Petrodava” al Judeţului Neamţ este fiabil. În luna septembrie 2009, Biroul 6 Audit
Intern Iaşi a verificat Încadrarea, pregătirea şi salarizarea personalului şi Achiziţiile
publice de produse, servicii şi lucrări. Nu s-au constatat pagube şi abateri de la
disciplina financiară.
6. Pregătirea continuă a personalului. Activitatea de management resurse
umane. Ordinea şi disciplina.
6.1. Pregătirea continuă
Pregătirea de specialitate a constituit principala formă de pregătire. În urma
evaluării anuale s-au obţinut următoarele calificative: 26,54% „F.B.”, 69,86 % „B” şi
3,60% „C”.
Educaţia fizică s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr.
154/2004. În urma evaluării s-au obţinut următoarele calificative: „E” –13,23%, „F.B.” 48,43%, „B” - 36,32% şi „C” - 2,02%.
În acest an, 6 ofiţeri şi 21 de subofiţeri au urmat programe de tutelă
profesională iar 4 studenţi ai Facultăţii de pompieri din cadrul Academiei de poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” au fost tutelaţi pe timpul stagiului de practică.
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6.2. Activitatea de management resurse umane
Încadrarea cu cadre, funcţionari publici şi personal contractual a Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului NEAMŢ este asigurată faţă de
prevederile statului de organizare în proporţie de 71,26%. Funcţiile unicat sunt
încadrate 72%.
Au fost selecţionaţi 41 de candidaţi pentru instituţiile militare de formare a
personalului, din care 12 pentru ofiţeri şi 29 subofiţeri.
În anul 2009, au beneficiat de concediu de studii 15 cadre, în condiţiile în care
urmează cursurile instituţiilor superioare de învăţământ 56 de cadre.
Starea de sănătate a personalului este bună.
6.3. Ordinea şi disciplina
În scopul menţinerii stării şi practicii disciplinare din unitate în parametrii
regulamentari, în anul 2009 s-au luat următoarele măsuri:
¾ prelucrarea cu regularitate a ordinelor eşaloanelor superioare;
¾ organizarea activităţilor în baza ordinelor eşaloanelor superioare şi a
regulamentelor militare;
¾ realizarea unui climat colegial de muncă, în limita prevederilor
regulamentare;
¾ folosirea pârghiilor regulamentare pentru recompensarea, respectiv
sancţionarea personalului;
¾ trimiterea în faţa consiliilor de judecată a 14 subofiţeri;
¾ asigurarea unor condiţii bune de pregătire, echipare, hrănire şi intervenţie
pentru personalul unităţii;
Măsurile întreprinse au dat în general rezultate bune şi foarte bune.
Starea de spirit a personalului este bună.
Au fost acordate recompense constând în solde de merit pentru cadre, gradaţi
şi soldaţi voluntari şi personal contractual, 10 înaintări în grad înaintea expirării
stagiului minim în grad şi citări prin ordin de zi.
Au fost aplicate 10 sancţiuni disciplinare unor subofiţeri. Subofiţerii trimişi în faţa
consiliilor de judecată au fost declaraţi „Nevinovat”.
8. Activitatea de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor şi
de primire a cetăţenilor în audienţă
În anul 2009 au fost primite 95 de petiţii, din care: 9 de la instituţii de stat, 13 de
la persoane juridice şi 73 de la cetăţeni. Acestea au constituit:
- sesizări privind infracţiuni contra persoanei, legat de normele de prevenire
şi stingere a incendiilor - 30;
- sesizări privind infracţiuni contra patrimoniului, legat de normele de
prevenire şi stingere a incendiilor – 1;
- reclamaţie împotriva personalului unităţii, cu caracter contravenţional – 3, din
care 2 confirmate parţial şi 1 neconfirmată;
- reclamaţii împotriva personalului unităţii, privind încălcarea normelor de
convieţuire – 1, neconfirmată;
- diferite cereri – 60;
- reveniri, la aceeaşi problemă – 3,
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Din total, 89 de petiţii au fost soluţionate – 79 favorabil, 7 nefavorabil şi în 3
cazuri le-a fost comunicată petenţilor modalitatea legală de soluţionare – iar 6 sunt în
curs de soluţionare.
În audienţă au fost primite 269 de persoane care au prezentat diferite cereri.
Toate au fost soluţionate conform competenţelor legale.
10. Activitatea de informare şi relaţii publice
Pe parcursul anului 2009, la nivelul presei locale, s-a constat o creştere
constantă a indicelui de vizibilitate a inspectoratului, concomitent cu o accentuare a
caracterului obiectiv al imaginii acestuia (2475 trimiteri neutre în 2009 faţă de 1452 în
2008), valoarea negativităţii reducându-se semnificativ (1 trimitere în 2009 faţă de 5 în
2008). În acelaşi timp, numărul trimiterilor pozitive a fost de 244 faţă de 668 în 2008.
Pe parcursul anului 2009 inspectoratul a organizat 8 conferinţe de presă, a
transmis 17 comunicate de presă şi 163 de buletine informative.
Activităţile specifice comunicării interne sunt pe un trend ascendent,
constatându-se o creştere a interesului personalului încadrat din sursă externă. Astfel,
o mare parte din personal primeşte zilnic, pe adresa personală de e-mail, informări
privind activităţile desfăşurate de inspectorat (buletine informative, dosare de presă
referitoare la problematica abordată în conferinţele de presă, articole din presă locală
şi naţională, fotografii realizate pe timpul intervenţiilor, comunicate de presă etc.).
Astfel, fiecare dintre cadre va cunoaşte activităţile desfăşurate, indiferent dacă este
direct implicat sau nu, fiind purtător de imagine al inspectoratului, în raport cu mediile
frecventate.
11. Actul managerial. Cooperarea.
Comanda inspectoratului a adoptat un stil de conducere democrat-consultativ
cu două obiective majore: prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi crearea
unui climat optim de muncă în cadrul inspectoratului.
S-a acordat o atenţie sporită motivării personalului, realizării unui optim bazat
pe motivarea intrinsecă a personalului şi, la nevoie, pe cea extrinsecă negativă.
Comanda inspectoratului judeţean a respectat în actul de conducere
următoarele reguli:
• aplicarea prevederilor legislaţiei specifice şi a ordinelor eşaloanelor
superioare;
• lucrul în echipă;
• responsabilitate în actul managerial;
• implicarea întregului personal militar şi civil în analiza, coordonarea,
îndrumarea, conducerea şi executarea activităţilor din sarcina unităţii,
conform competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare;
• transparenţă în actul decizional;
• economia de resurse în scopul încadrării în bugetul alocat, fără afectarea
intervenţiilor;
• deschidere în dialogul cu subordonaţii.
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Pe timpul misiunilor, dar şi al activităţilor de pregătire, ne-am bucurat de
sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ, al primarilor din judeţ şi în mod special al celor
din municipiile Piatra Neamţ şi Roman, din oraşul Târgu Neamţ şi comuna Poiana
Teiului - acolo unde avem dislocate subunităţile de intervenţie -, al poliţiştilor şi
jandarmilor nemţeni, al S.T.S., Biroului răspuns apel 112 Neamţ, al colegilor din
Ministerul Apărării, de la „Apele Române”, Serviciul de ambulanţă, „Crucea Roşie”,
Inspectoratul de Stat în construcţii, Direcţia de sănătate publică, Inspectoratul şcolar,
Hidroelectrica, precum şi din celelalte instituţii reprezentate în Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă. Le mulţumim !
III. CONCLUZII
Prin activitatea desfăşurată în anul 2009, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ şi-a dovedit capacitatea de asigurare a
protecţiei vieţii şi a bunurilor concetăţenilor noştri faţă de acţiunea distructivă a
focului, apei, altor dezastre sau a muniţiilor rămase neexplodate din timpul războiului.
Pentru anul 2010 ne propunem să acţionăm pentru îndeplinirea următoarelor
obiective principale:
¾ Planificarea, organizarea, pregătirea şi desfăşurarea unei intense şi
eficiente activităţi de prevenire în scopul preîntâmpinării, reducerii sau
eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă;
¾ Scăderea timpului de răspuns în situaţii de urgenţă;
¾ Amenajarea unor spaţii noi pentru S.M.U.R.D. şi, în funcţie de posibilităţi, a
unui vestiar modern pentru cadrele Detaşamentului de pompieri Piatra
Neamţ;
¾ Creşterea nivelului de pregătire a personalul unităţii;
¾ Menţinerea în stare operativă a tehnicii şi mijloacelor de intervenţie;
¾ Folosirea cu eficienţă maximă a resurselor bugetare puse la dispoziţia
unităţii.
INSPECTOR ŞEF
Col.
NIŢICĂ IOAN
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