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RAPORT DE EVALUARE 
a activitatii desfasurate de 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt  
in anul 2012 

 
 

 In baza Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii 
de Urgenta nr. 2496 din 04.12.2012, analizam astazi activitatea desfasurata de 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt in anul 2012. 
 Activitatea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului 
Neamt a vizat in acest an mentinerea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta 
si a eficientei activitatilor de prevenire a acestora, in conditiile constrangerilor 
bugetare. 
 
 

I. ACTIVITATI DESFASURATE 
 

 1. Interventia in situatii de urgenta 
 

1.1. Monitorizarea si gestionarea situatiilor de urgenta 
 In anul 2012, principalele situatii de urgenta monitorizate si gestionate de 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al Judetului Neamt au fost 
determinate de incendii, munitii ramase neexplodate, fenomene meteorologice 
periculoase, de necesitatea salvarii persoanelor surprinse in diverse medii ostile si de 
cea a acordarii a primului-ajutor calificat. 
 Pentru reducerea efectelor situatiilor de urgenta, au fost transmise 165 de 
informari, atentionari si avertizari hidrometeorologice catre membrii C.J.S.U. si cei ai 
C.L.S.U. Comparativ cu anul 2011, numarul avertizarilor si atentionarilor 
hidrometeorologice a crescut cu 22,22%. 
 Au fost monitorizate toate cele 263 de situatii de urgenta complexe produse in 
anul 2012, 175 ca urmare a declansarii riscurilor naturale (38 de fenomene 
hidrometeorologice periculoase, 3 alunecari de teren si 134 de incendii de padure) si 
88 ca urmare a declansarii riscurilor tehnologice (1 poluare accidentala si 87 asanari 
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ale teritoriului de munitii neexplodate), precum si cele 3967 de transporturi de deseuri 
periculoase si nepericuloase ce au avut ca punct de plecare sau au tranzitat judetul 
nostru. 
 Au fost acordate 114 avize pentru transportul deseurilor periculoase si au fost 
notificate 1562 de transporturi periculoase ce au avut ca punct de plecare judetul 
Neamt. 

In 2012, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al Judetului Neamt 
a primit 22.213 apeluri prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta „112”, cu 
26,76% mai multe decat in 2011.  

 Pentru activitati specifice, instiintarea membrilor C.J.S.U., C.L.S.U. si a mass-
media privind executarea interventiilor sau despre posibilitatea producerii unor situatii 
de urgenta, cu sprijinul Oficiului judetean pentru telecomunicatii speciale, au fost 
transmise 61.827 SMS-uri, cu 10,35% mai putine decat in 2011.  
 In anul supus analizei, cu sprijinul Biroului de raspuns apeluri de urgenta „112” 
si in cooperare cu Serviciul Judetean de Ambulanta, a fost operationalizat 
„Dispeceratul integrat ISU – Ambulanta”. De asemenea, a fost pus in aplicare 
protocolul incheiat intre IGSU, Garda nationala de mediu si APIA privind 
monitorizarea incendiilor de vegetatie in scopul descurajarii eliberarii prin incendiere a 
terenurilor de resturile vegetale. 

 
1.2. Analiza statistica a interventiilor 
In anul 2012, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului 

Neamt, a fost alertat la 7181 de evenimente, cu 26,11% mai multe decat in 2011, din 
care: 

- 655 pentru stingerea incendiilor (9,12%); 
- 94 pentru asistenta persoanelor (1,30%); 
- 316 pentru incendii de vegetatie (4,40%); 
- 60 pentru asigurarea/supravegherea zonelor probabile de producere a 

situatiilor de urgenta (0,83%); 
- 98 pentru misiuni pirotehnice (1,36%); 
- 37 pentru asigurarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul 

desfasurarii de evenimente publice (evenimente cultural-artistice si 
religioase, mitinguri de protest ale organizatiilor sindicale) sau la diverse 
accidente/avarii (0,51%); 

- 193 pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene 
hidrometeorologice periculoase (2,68%); 

- 8 pentru alte situatii de urgenta (0,11%); 
- 240 alte interventii – cautare persoane inecate, transport persoane 

supraponderale, degajare elemente de constructii ce puneau in pericol 
siguranta cetatenilor etc. – (3,34%); 

- 11 pentru protectia mediului (0,15%); 
- 19 pentru salvarea unor animale (0,26%); 
- 4790 pentru cazuri de urgenta asistate de echipajele S.M.U.R.D. 

(66,70%), din care: 
o 4628 misiuni pentru acordarea primului-ajutor calificat; 
o 43 misiuni pentru asistenta persoanelor cazute in locuri publice; 
o 60 misiuni de descarcerare la accidente rutiere; 
o 5 misiuni pentru degajarea unor persoane; 
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o 26 misiuni pentru salvarea din medii ostile a unor persoane; 
o 28 pentru alte cazuri; 

- 222 intoarceri din drum – echipajele au fost alertate, dar au fost 
rechemate la unitate, intrucat nu mai era necesara deplasarea acestora 
(3,09%); 

- 272 deplasari fara interventii – echipajele au ajuns la locul evenimentului 
dar nu au actionat intrucat evenimentul a fost rezolvat de catre 
SVSU/SPSU, cetateni/salariati sau persoanele au refuzat primul-ajutor 
calificat (3,78%);   

- 166 alarme false - echipajul a ajuns la adresa indicata si a constatat ca 
evenimentul nu s-a produs sau pacientul nu exista (2,31%). 

 In perioada analizata, serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta au 
participat la 803 interventii, cu 45,74% mai multe decat in 2011 cand au participat la 
551 de interventii, din care la 86 au actionat singure iar la 717 au actionat in 
cooperare cu inspectoratul judetean. 

In perioada analizata, la cele 1645 de interventii la care a actionat inspectoratul 
judetean (cu exceptia interventiilor S.M.U.R.D.) au participat 14.001 persoane, astfel: 

 Personal al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Petrodava” al 
judetului Neamt: 

- 387 ofiteri; 
- 43 maistri militari;  
- 8817 subofiteri. 

 Personal al Inspectoratului de Politie al judetului Neamt: 
- 1158 politisti. 

 Personal al Inspectoratului de Jandarmi al judetului Neamt: 
- 106 jandarmi. 

 Alte categorii de personal: 
- 1388 pompieri din cadrul serviciilor voluntare/private pentru 

situatii de urgenta; 
- 2102 cetateni. 

 Media personalului din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 
„Petrodava” al judetului Neamt participant la interventii a fost de 5,64 
militari/interventie. Ponderea personalului unitatii participant la interventii, din totalul 
participantilor, a fost de 66,05%. 
 Referindu-ne numai la incendii, numarul interventiilor a crescut cu 19,96%, de 
la 546 in 2011, la 655 in 2012. 

In urma incendiilor, 7 persoane au decedat, 14 persoane au fost ranite (1 copil 
adulti si 13 adulti, din care 3 pompieri militari) si 18 persoane (13 adulti si 5 copii) au 
fost salvate, comparativ cu anul 2011 cand au decedat 6 persoane, 12 au fost ranite 
si 70 de persoane au fost salvate. 

Pagubele produse in urma incendiilor au fost estimate la 8.045.580 lei, iar 
valoarea bunurilor salvate a fost estimata la 90.490.700 lei. 

Ponderea pierderilor materiale produse in urma incendiilor din totalul valorii 
bunurilor protejate este de 8,17%. 

Interventiile pentru stingerea incendiilor au avut loc in 81 localitati ale judetului 
Neamt, in 3 localitati ale judetului Iasi si 1 localitate a judetului Bacau. 

Din totalul incendiilor, 451 au izbucnit la gospodariile populatiei, 21 la 
autoturisme si 29 la terenuri apartinand cetatenilor, 97 la domeniul privat roman, 32 la 
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domeniul public al statului, 18 la domeniul privat al statului, 5 la domeniul privat strain 
si 2 la domeniul privat mixt. 

Cele mai intalnite imprejurari care au condus la producerea incendiilor in 2012, 
pe raza judetului Neamt, au fost: 

Imprejurarea 2011 (%) 2012 (%) Dinamica
Actiune intentionata 9,67 11,04 + 1,37 
Cenusa, jar si scantei de la sistemele de incalzit 4,28 7,00 + 2,72 
Cos, burlan de fum defect sau necuratat 18,59 16,64 - 1,95 
Foc deschis in spatii inchise (lumanari, faclii, 
chibrituri) 4,28 5,29 + 1,01 

Focul deschis in spatii deschise 7,99 11,04 + 3,05 
Fumatul 10,41 9,49 - 0,92 
Instalatii electrice defecte 18,03 15,24 - 2,79 
Jocul copiilor cu focul 7,06 4,98 - 2,08 
Mijloace de incalzire nesupravegheate 3,16 5,44 + 2,28 

    

 Timpul mediu de raspuns la incendii a fost de 18 minute si 2 secunde (fata 
de 16 minute si 21 secunde in 2011), iar timpul mediu de interventie la incendii a 
fost de 81 minute si 12 secunde (fata de 63 minute si 32 secunde in 2011). 
 Viteza medie de deplasare a autospecialelor la incendii a fost in 2012 de 49 
km/h (fata de 47,5 km/h in 2011). 
 Aceste cresteri ale timpilor medii de raspuns si de interventie, desi viteza medie 
de deplasare a autospecialelor a crescut, se datoreaza incendiilor la fondul forestier, 
in locatii greu accesibile, la distante mai mari fata de raionul de baza si greu de 
lichidat datorita posibilitatilor reduse de utilizare a tehnicii specifice. 

In 2012, in zona de competenta a inspectoratului, au avut loc 316 incendii de 
vegetatie, spre deosebire de anul anterior cand au fost inregistrate 220, cresterea fiind de 
43,63%, pe fondul fenomenului de seceta si, in cele mai multe cazuri, datorita neglijentei 
umane. 
 Echipa de asanare pirotehnica a executat, in perioada supusa evaluarii, 94 de 
misiuni de asanare si distrugere a munitiilor ramase neexplodate din timpul 
razboiului, astfel: 

- 77 proiectile de artilerie de diferite calibre; 
- 24 lovituri de aruncator de diferite calibre; 
- 2 mine antitanc; 
- 18 grenade de mana defensive; 
- 1 grenada de mana antitanc; 
- 14 focoase de artilerie; 
- 193 componente de armament si munitii. 

In cadrul acestor misiuni s-a executat si cercetarea pirotehnica a unei suprafete 
de 26299 mp. Au mai fost executate 4 misiuni de cercetare pirotehnica independente. 

In ziua de 10.09.2012, in jurul orei 17.30,  un cetatean de 41 ani, din localitatea 
Boghicea, in timpul unor activitati cu foc in gospodarie, a fost victima exploziei unui 
element de munitie in urma careia i-a fost sectionata gamba piciorului drept si a suferit 
contuzii minore la nivelul fetei si a gambei piciorului stang, fiind transportat de urgenta 
la Spitalul municipiului Roman. 
 Pe timpul interventiilor unitatea s-a inregistrat cu 1 accident de munca si 2 
accidente usoare, constand intr-o luxatie la nivelul umarului, o intoxicatie usoara cu 
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monoxid de carbon si arsuri de gradul I si II la nivelul falangelor, acestea necesitand  
1 zi de spitalizare si 21 de zile de concediu medical. 

In 2012, echipajele S.M.U.R.D. au acordat asistenta la 4783 persoane (4651 
persoane cu nevoi de prim-ajutor, din care 4402 adulti si 229 copii, 69 persoane 
incarcerate in autoturisme, din care 60 de adulti si 9 copii, 5 persoane degajate din 
diverse medii ostile, 24 persoane deblocate din apartamente, 43 persoane cazute in 
locuri publice si 11 persoane adulte afectate de diverse situatii de urgenta). 
 Timpul mediu de raspuns al echipajelor de prim-ajutor si al celor de 
descarcerare a fost de 12 minute si 58 secunde, iar timpul mediu de interventie de 
51 minute si 48 secunde.  
 In mediul urban, timpul mediu de raspuns al echipajelor de prim-ajutor si al 
celor de descarcerare a fost de 4 minute si 35 secunde iar in mediul rural a fost de 
18 minute si 43 secunde, comparativ cu anul 2011 cand timpul de raspuns al 
echipajelor de prim-ajutor si al celor de descarcerare in mediul urban a fost de 4 
minute si 37 secunde iar in mediul rural a fost de 17 minute si 36 secunde. 
 

1.3. Concluzii rezultate in urma desfasurarii actiunilor de interventie 
Anul 2012 a fost unul cu multe actiuni de interventie, executate in conditii dificile 

de teren si stare a vremii, din care se desprind urmatoarele concluzii: 
- Tehnica de interventie nou intrata in exploatare, prin POR, a condus la 

cresterea eficientei actiunilor de interventie; 
- Se evidentiaza o colaborare din ce in ce mai buna pe timpul interventiilor 

cu serviciile voluntare pentru situatii de urgenta si in special cu sefii acestora, insa 
actiunile lor sunt limitate din cauza lipsei de resurse (tehnica si materiale); 

- Administratia publica locala din judet este in general deschisa colaborarii 
cu institutia noastra, insa, din cauza reliefului si a conditiilor economice, nu sunt 
resurse pentru asigurarea unor retele de alimentare cu apa pentru tot mediul rural, a 
unor surse artificiale de alimentare sau a unor rampe pentru utilizarea surselor 
naturale din zona. 

 
 

 2. Activitatea Inspectiei de prevenire 
 
 In anul 2012, Inspectia de prevenire a urmarit preintampinarea, reducerea sau 
eliminarea riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora, 
protectia populatiei, mediului, bunurilor si valorilor de patrimoniu prin executarea de 
activitati specifice, conform legislatiei in vigoare. 
 Avandu-se vedere necesitatea indeplinirii indicatorilor de performanta si de 
evaluare, in anul 2012, Inspectia de Prevenire a executat 1535 de inspectii, controale 
si actiuni de prevenire care au cuprins 50 de obiective de investitii, 371 operatori 
economici, 1042 institutii, 83 de localitati, 4 adaposturi de protectie civila pentru 
puncte de comanda si 4 obiective supuse controlului activitatilor care prezinta pericole 
de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. Cu ocazia acestor 
activitati s-au constatat 4627 deficiente din care 1085 au fost inlaturate operativ iar 
pentru celelalte s-au stabilit masuri de inlaturare si au fost aplicate 625 de sanctiuni 
(149 de amenzi in cuantum de 258.500 lei si 476 de avertismente).  

Au fost emise 134 de avize de securitate la incendiu si de protectie civila, 104 
autorizatii de securitate la incendiu si 1 acord pentru organizarea unui joc de artificii. 
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Au fost respinse 294 de documentatii pentru obtinerea avizului de securitate la 
incendiu si de protectie civila si 111 de cereri de eliberare a autorizatiei de securitate 
la incendiu. 

Inspectiile la obiectivele tip SEVESO au fost executate conform Planului comun 
de inspectii pentru anul 2012, stabilit in baza Protocolului dintre Inspectoratul General 
pentru Situatii de Urgenta, Agentia Nationala de Protectie a Mediului si Garda 
Nationala de Mediu. S-au planificat si executat inspectii la S.C. GA PRO CO 
Chemicals S.R.L,, S.C. ICEFS COM S.A, S.C. KÖBER S.R.L. – punct de lucru 
Turturesti si S.C. KÖBER SRL Dumbrava Rosie. 
 In anul 2012 in judetul Neamt s-au planificat si executat 41 exercitii de alarmare 
publica, acordandu-se calificative, astfel: FB = 22, B = 17, S = 2. 
 Pregatirea membrilor comitetului judetean, ai comitetelor locale, centrelor 
operative, a personalului celulelor de urgenta si membrilor serviciilor voluntare si 
private pentru situatii de urgenta s-a desfasurat in cadrul Centrului National de 
Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta Ciolpani si in 
Centrul Zonal de Pregatire Bacau, precum si la nivel judetean prin convocari, 
instructaje, sedinte teoretic-aplicative si exercitii de alarmare.  

In zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” 
al judetului Neamt, sunt constituite 83 de servicii voluntare pentru situatii de urgenta, 
astfel: 

- 70 servicii de categoria I, care au in structura doar compartimente pentru 
prevenirea situatiilor de urgenta si echipe specializate in functie de 
tipurile de risc identificate in plan teritorial; 

- 13 servicii de categoria a III-a, care au in structura compartiment pentru 
prevenirea situatiilor de urgenta, grupe de interventie, din care una 
incadreaza o autospeciala pentru stingerea incendiilor si echipe 
specializate pe tipuri de riscuri. 

La nivelul judetului Neamt sunt constituite 22 de servicii private pentru situatii 
de urgenta, din care 3 ca societati comerciale prestatoare de servicii. In dotarea 
SPSU exista 13 autospeciale pentru stingerea incendiilor, 1 autoscara mecanica si 18 
motopompe. 

In ziua de 16.06.2012, s-a desfasurat pe stadionul „Bradul” al orasului Roznov, 
etapa judeteana a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru 
situatii de urgenta, competitie organizata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 
„Petrodava” al judetului Neamt, cu sprijinul Consiliului Judetean Neamt si Primariei 
orasului Roznov. La startul acestei competitii s-au prezentat 38 de servicii voluntare si 
9 servicii private pentru situatii de urgenta, castigatorii fiind SVSU Tasca si SPSU al 
S.C. GA PRO CO Chemicals S.R.L. Savinesti. 

La etapa interjudeteana a concursului, desfasurata in perioada 11 – 13.07.2012 
pe stadionul orasului Targu-Neamt, SVSU Tasca a obtinut locul II iar SPSU al S.C. 
GA PRO CO Chemicals S.R.L. Savinesti a obtinut locul I si s-a calificat la etapa 
nationala. 

Conform Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului cercurilor 
tehnico-aplicative de elevi cu tematica de protectie civila „CU VIATA MEA APAR 
VIATA” in luna aprilie s-a desfasurat etapa pe localitate, organizata de Inspectoratul 
Scolar Judetean Neamt, cu sprijinul inspectorului de protectie civila de la nivelul 
localitatii si coordonata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al 
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judetului Neamt, in cadrul careia au participat cele 93 echipaje validate pentru intrarea 
in concurs. 

Conform Regulamentului de organizare si desfasurare a concursurilor cercurilor 
tehnico-aplicative de elevi „PRIETENII POMPIERILOR”, in luna mai s-a desfasurat 
etapa de zona, organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, cu sprijinul  
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, precum si al 
autoritatilor administratiei publice locale, la care au participat un numar de 93 echipaje 
validate pentru intrarea in concurs. 

In zilele de 17.05.2012 si 07.06.2012 s-au desfasurat etapele judetene ale 
concursurilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi „CU VIATA MEA APAR VIATA” si 
„PRIETENII POMPIERILOR”. Ca urmare a sensibilizarii copiilor prin desfasurarea 
campaniei nationale „O casa sigura – o viata in plus” in unitatile de invatamant de pe 
raza judetului, ne-am bucurat si in acest an de participarea echipajelor centrelor 
scolare pentru educatie incluziva. 

In perioada 23 – 27.07.2012 s-a desfasurat in municipiul Piatra-Neamt Etapa 
nationala a concursului cercurilor tehnico – aplicative de elevi „PRIETENII 
POMPIERILOR” la care au participat 16 echipaje de baieti si fete din 10 judete. 
Echipajele care au reprezentat judetul Neamt au avut rezultate meritorii. Echipajul de 
baieti al Scolii cu clasele I – VIII „Dr. Emanuel Rigler” din comuna Stefan cel Mare s-a 
clasat pe locul II iar Echipajul de fete al Scolii cu clasele I – VIII din comuna Brusturi, 
pe locul III. 

Pe tot parcursul anului 2012, cadrele Inspectiei de Prevenire au realizat actiuni 
de  informare preventiva in cadrul campaniilor nationale „O casa sigura – o viata in 
plus: respectati masurile de prevenire”, „Vreau sa fiu voluntar!”, „Detectorul de fum 
autonom va poate salva viata" si „F.O.C.”, la aceste activitati fiind antrenate si 
serviciile voluntare pentru situatii de urgenta de la localitati. In cadrul acestor campanii 
s-au desfasurat activitati cu 19.840 scolari, 1.866 prescolari si 1.374 de adulti. 

In executarea actiunilor de informare preventiva s-a tinut cont de urmatoarele 
evenimente: 

- 28 februarie – Ziua Nationala a Protectiei Civile; 
- 1 Iunie – Ziua Internationala a Copilului 
- 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din Romania; 
- 5 octombrie – Ziua Educatiei; 
- 13 octombrie – Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului Dezastrelor 

Naturale. 
 Cu ocazia zilei de 13 octombrie – „Ziua Internationala pentru Reducerea 
Riscurilor Dezastrelor Naturale” si avand in vedere tema evenimentului „Femeile si 
fetele: o forta de rezistenta inVizibila” au fost realizate un afis, un flyer, un concurs de 
graffiti la Centrul comercial Galeria Mall si un graffiti pe zidul albiei paraului Cuiejdi. 
Filmul de realizare a acestuia a fost postat timp de o saptamana pe pagina de start a 
site-ului Biroului Natiunilor Unite pentru Reducerea Riscurilor la Dezastre, 
www.unisdr.org. 
 In saptamana 02 – 06.04.2012, am organizat si desfasurat, in colaborare cu 
unitatile scolare, un program intitulat „Voluntar pentru o zi”, in cadrul saptamanii 
„Scoala altfel”, ce a cuprins activitati organizate pe module de prezentare a tehnicii de 
interventie, a masurilor de prim-ajutor de baza si utilizarea mijloacelor de protectie 
individuala. Tuturor participantilor le-au fost inmanate diplome nominale avand ca 
tema dezvoltarea voluntariatului. 
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 Pe parcursul anului 2012 au fost executate 20 de misiuni de audit la firmele 
autorizate sa efectueze lucrari in domeniul securitatii la incendiu. 
 
 

3. Activitatea logistica 
 

 In cadrul unitatii exista conditii bune de cazare, hranire, echipare, instruire a 
efectivelor, asigurarea mentenantei, exploatarii si gararii tehnicii de lupta, precum si 
de administrare a patrimoniului imobiliar in stricta concordanta cu bugetul aprobat. 

Achizitiile publice prin S.E.A.P. au depasit 75%, superior pragului de 40% 
impus de H.G.R. nr. 1660/2006. 
 In urma accesarii Programului de stimulare a innoirii parcului auto national, 
unitatea a predat 7 autovehicule de transport si a primit 1 autospeciala pentru activitati 
operative marca Dacia Duster si 1 autospeciala pentru control tehnic de prevenire 
marca Dacia Logan.  

In unitate este asigurata colectarea selectiva a deseurilor, in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 132/2010. 

In domeniul cazarmare s-a desfasurat o activitate intensa, astfel: 
- s-a izolat termic garajul Detasamentului de pompieri Piatra Neamt; 
- modernizarea salii de sport a Detasamentului de pompieri Piatra Neamt cu 

sprijinul Centrului cultural al M.A.I. si efortul cadrelor subunitatii; 
- s-au reautorizat I.S.C.I.R. centralele termice de la Detasamentele de 

pompieri Piatra Neamt si Roman.  
 
 
 4. Asigurarea finantarii de la Consiliul Judetean NEAMT 
 
 Pentru anul 2012, de la bugetul Consiliului Judetean Neamt au fost alocate, 
conform prevederilor O.G. 25/2004, O.G. 88/2001 si O.U. nr. 191/2005, fonduri in 
valoare de 158.000 lei. Colaborarea a fost foarte buna, astfel incat procesul de 
executie bugetara s-a desfasurat conform prevederilor legale. 
 Consiliul Judetean Neamt, prin intermediul „EURONEST”, a achizitionat in 
acest an, prin Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 3, pentru 
imbunatatirea dotarii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al 
Judetului Neamt, 3 autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de capacitate marita, 1 
autospeciala pentru lucrul cu apa si spuma de capacitate medie, 1 autospeciala 
complexa de interventie, descarcerare si acordarea asistentei medicale de urgenta, 3 
ambulante de prim-ajutor si 1 ambulanta de terapie intensiva mobila.  
 A fost de asemenea sustinuta activitatea de pregatire a serviciilor voluntare si 
private pentru situatii de urgenta, precum si a cercurilor tehnico-aplicative de copii 
„Prietenii pompierilor” si „Cu viata mea, apar viata” prin alocarea de fonduri pentru 
premierea castigatorilor concursurilor organizate. 
 
 
 5. Activitatea financiar-contabila 
 
 Compartimentul financiar-contabil a vizat organizarea si conducerea tuturor 
operatiunilor economico-financiare in conformitate cu prevederile legale, gestionarea 
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cu eficienta a fondurilor repartizate pentru indeplinirea misiunilor si functionarea 
unitatii, precum si plata corecta si la timp a drepturilor de personal. 
 In perioadele 12-30.03.2012 si 02-06.04.2012, unitatea a fost verificata de 
Biroul 6 Audit Intern Iasi, nefiind constatate pagube sau probleme deosebite.  
 In 2012, cheltuielile din credite bugetare au fost in suma de 20.756,60 mii lei, 
cu executie 100%. 
 Controlul financiar preventiv a fost organizat si executat conform normelor in 
vigoare. 
 
 
 6. Pregatirea continua a personalului. Activitatea de management resurse 
umane. Ordinea si disciplina. 
 
 6.1. Pregatirea continua 
 In acest an, 3 ofiteri si 9 subofiteri au urmat cursuri de formare, 3 ofiteri si 50 
de subofiteri au urmat cursuri de perfectionare iar pentru studentii/elevii care au 
desfasurat stagiul de practica in unitatea noastra, precum si pentru cadrele mutate in 
unitate s-au desfasurat 16 programe de tutela profesionala. 
 

6.2. Activitatea de management resurse umane 
Incadrarea cu cadre, functionari publici si personal contractual a Inspectoratului 

pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al Judetului NEAMT este asigurata fata de 
prevederile statului de organizare in proportie de 98,16%. Functiile unicat sunt 
incadrate 72%. 

Media de varsta a personalului unitatii se prezinta astfel: 3,1% are varsta pana 
in 25 de ani, 46,8% intre 25-35 de ani, 46,3% intre 36-45 de ani si 3,8% are varsta 
peste 45 de ani. 

Starea de sanatate a personalului este buna, desi in perioada analizata s-au 
totalizat 176 zile de spitalizare si 1400 zile de concedii medicale. 
 
 6.3. Ordinea si disciplina 
 Starea si practica disciplinara din unitate s-au mentinut in parametri 
regulamentari. 

Au fost propusi pentru acordarea decoratiilor si semnelor onorifice 3 ofiteri, 1 
maistru militar si 7 subofiteri. S-au acordat 71 de recompense ofiterilor (1 inaintare in 
grad inaintea expirarii stagiului minim in grad, 1 premiu in bani si 69 de citari prin 
OZU), 9 recompense maistrilor militari (9 citari prin OZU), 352 de recompense 
subofiterilor (6 inaintari in grad inaintea expirarii stagiului minim in grad, 2 premii in 
bani si 344 de citari prin OZU) si 6 personalului contractual (multumiri scrise). 

Au fost sanctionati 2 ofiteri si 4 subofiteri. 
Masurile intreprinse au dat, in general, rezultate bune si foarte bune. 

 
 
 7. Activitatea de primire, evidenta, examinare si solutionare a petitiilor si 
de primire a cetatenilor in audienta 
 
 In anul 2012 au fost primite 115 de petitii, din care: 5 de la institutii de stat, 8 de 
la persoane juridice, 101 de la cetateni si 1 de la mass-media. 
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 Toate petitiile au fost solutionate, din care: 106 favorabil, 6 nefavorabil, 1 a fost 
clasata iar in 2 cazuri le-a fost comunicata petentilor modalitatea legala de 
solutionare. 
 In audienta au fost primite 14 de persoane care au prezentat diferite cereri. 
Toate au fost solutionate conform competentelor legale. 
 
 
 10. Activitatea sportiva 
 

In anul 2012 au fost planificate si s-au desfasurat competitii sportive, cu faze pe 
unitate, zona, I.G.S.U. si minister, la care am obtinut rezultate bune. Cele mai 
importante sunt la atletism: 

- plt. Voda Elena Maria - locul I la 60 m plat, femei, Etapa finala pe M.A.I.; 
- lt. Alexandru Nicoleta - locul II la saritura in lungime, femei, Etapa pe 

finala pe M.A.I.; 
- sg.maj. Asmarandei Sebastian – locul I la aruncarea greutatii, Etapa 

finala pe M.A.I. 
In anul supus analizei, lotul unitatii pentru concursurile profesionale ale 

serviciilor de urgenta profesioniste, coordonat de col. Pirvu Ionel si condus de lt.col. 
Gavrilescu Dumitru, s-a calificat la faza nationala, unde a obtinut la general locul 8 si 
locul 3 la proba „Realizarea dispozitivului de interventie la motopompa”. 
 
 
 11. Actul managerial. Cooperarea. 
 
 Comanda inspectoratului a adoptat un stil de conducere democrat-consultativ 
cu doua obiective majore: prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta si crearea 
unui climat optim de munca in cadrul inspectoratului. 
 S-a acordat o atentie sporita controlului intern/managerial dar si motivarii 
personalului, realizarii unui optim bazat pe motivarea intrinseca a personalului si, la 
nevoie, pe cea extrinseca negativa. 
 Pe timpul misiunilor, dar si al activitatilor de pregatire, ne-am bucurat de 
sprijinul Consiliului Judetean Neamt, al primarilor din judet si in mod special al celor 
din municipiile Piatra Neamt si Roman, din orasul Targu Neamt si comuna Poiana 
Teiului - acolo unde avem dislocate subunitatile de interventie -, precum si al tuturor 
institutiilor reprezentate in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.  
 
 

II. CONCLUZIE 
Prin activitatea desfasurata in anul 2012, apreciem ca Inspectoratul pentru 

Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt si-a indeplinit misiunea de 
asigurare a protectiei vietii si a bunurilor concetatenilor nostri fata de actiunea 
distructiva a focului, apei, altor dezastre sau a munitiilor ramase neexplodate 
din timpul razboiului, in conditiile constrangerilor determinate de criza. 
 

INSPECTOR SEF 
 Col.        

NITICA IOAN 


