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RAPORT DE EVALUARE
a activităţii desfăşurate de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ
în anul 2010
Activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului
Neamţ a vizat în acest an creşterea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă,
în paralel cu creşterea eficienţei activităţilor de prevenire a acestora.
I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
1. Intervenţia
1.1. Monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
În anul 2010, 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, de necesitatea salvării persoanelor surprinse în diverse medii ostile,
precum şi de cea a acordării primului-ajutor calificat.
Pentru reducerea efectelor situaţiilor de urgenţă, au fost transmise 187 de
avertizări şi atenţionări hidrometeorologice către membrii C.J.S.U. şi cei ai C.L.S.U.
Comparativ cu anul 2009, numărul avertizărilor şi atenţionărilor hidrometeorologice a
crescut cu 156,16%, de la 73 în 2009 la 187 în 2010.
Au fost monitorizate toate cele 54 situaţii de urgenţă complexe produse în anul
2010, precum şi cele 553 de transporturi de deşeuri periculoase şi nepericuloase ce
au avut ca punct de plecare sau au tranzitat judeţul nostru.
În primele 11 luni ale anului, la dispeceratul unităţii s-au primit 14.559 apeluri
prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă „112”. În perioada inundaţiilor
din lunile iunie-iulie a.c. media apelurilor a fost de cca. 60 pe zi.
Pentru înştiinţarea membrilor C.J.S.U., C.L.S.U. şi mass-media privind
executarea intervenţiilor sau despre posibilitatea producerii unor situaţii de urgenţă,
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au fost transmise 51.501 mesaje prin SMS (50.550 prin STS şi 951 prin reţeaua
Orange). În anul supus prezentei analize, numărul acestora a crescut cu 46,12%. Din
acest motiv, S.T.S. a suplimentat numărului de SMS-uri alocat instituţiei noastre prin
aplicaţia SMS-STS. Le mulţumim.
1.2. Analiza statistică a intervenţiilor
În perioada 01.01 – 15.12.2010, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Petrodava” al judeţului Neamţ a intervenit în 3483 de situaţii de urgenţă, din care:
- 382 pentru stingerea incendiilor (10,97%);
- 60 pentru asistenţa persoanelor (1,72%);
- 48 arderi necontrolate (1,38%);
- 13 misiuni de asigurare/supraveghere zonă (0,37%);
- 63 misiuni pirotehnice (1,81%);
- 38 misiuni pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor
pe timpul desfăşurării de evenimente publice (1,09%);
- 225 misiuni pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
fenomene hidrometeorologice periculoase (6,46%);
- 14 alte situaţii de urgenţă (0,4%):
- 86 alte intervenţii (2,47%), din care:
- 6 pentru protecţia mediului (0,17%);
- 25 misiuni pentru salvarea unor animale (0,72%);
- 2069 pentru cazuri de urgenţă asistate de echipajele de descarcerare şi
prim ajutor - S.M.U.R.D. (59,40%), din care:
o 1987 misiuni pentru acordarea primului ajutor calificat, din care 271
misiuni pentru asistenţa persoanelor căzute în locuri publice;
o 35 misiuni de descarcerare la accidente rutiere;
o 7 misiuni pentru degajarea unor persoane;
o 21 misiuni pentru deblocarea unor persoane;
o 19 misiuni pentru alte situaţii de urgenţă;
- 253 întoarceri din drum (7,26%);
- 135 deplasări fără intervenţii (3,88%);
- 66 alarme false (1,89%).
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul intervenţiilor
(inclusiv intervenţiile S.M.U.R.D.) la care au acţionat serviciile profesioniste,
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă a crescut cu 182,29%, respectiv de
la 1073 în perioada 01.01 - 15.12.2009, la 3029 în perioada 01.01 - 15.12.2010.
În perioada analizată, la cele 920 situaţii de urgenţă la care a acţionat
unitatea, altele decât cele S.M.U.R.D., au intervenit 10181 persoane, din care:
- Personal al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ:
o 282 ofiţeri;
o 25 maiştri militari;
o 5858 subofiţeri.
- Personal al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Neamţ:
o 835 poliţişti.
- Personal al Inspectoratului de Jandarmi al judeţului Neamţ:
o 224 jandarmi.
- Personal al Ministerului Apărării Naţionale:
o 91 militari.
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Alte categorii de personal:
o 1017 pompieri din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru
situaţii de urgenţă;
o 1849 alte persoane - cetăţeni.
Ponderea personalului I.S.U. Neamţ participant la intervenţii, din totalul
participanţilor, este de 60,55%, realizându-se o medie de aproximativ 6,70
militari/intervenţie.
Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 31 de persoane (23 de adulţi şi 8 copii).
În urma incendiilor, 7 persoane adulte şi 1 copil au decedat şi 19 persoane au
fost rănite (2 copii şi 17 adulţi, din care 2 pompieri militari), comparativ cu anul 2009
când au decedat 2 persoane şi 8 persoane au fost rănite.
Pagubele produse în urma incendiilor au fost estimate la 7.456.810 lei, iar
valoarea bunurilor salvate a fost estimată la 49.239.385 lei.
Ponderea pierderilor materiale produse în urma incendiilor din totalul valorii
bunurilor protejate este de 13,15%.
Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat în această
perioadă la 356 de intervenţii.

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, numărul intervenţiilor la care
au participat serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din judeţul Neamţ
a scăzut cu 8,01%, de la 387 în 2009, la 356 în 2010.
Împrejurările care au dus la producerea incendiilor pe raza judeţului Neamţ au
fost:
Împrejurarea
2009 (%) 2010 (%) Dinamica
Acţiune intenţionată
7,83
9,81
1,98
Alte împrejurări
0,45
0,00
-0,45
Aparate electrice sub tensiune nesupravegheate
2,91
3,98
1,07
Autoaprindere sau reacţii chimice
1,12
2,65
1,53
Cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit
3,80
4,77
0,97
Coş, burlan de fum defect sau necurăţat
18,57
20,95
2,38
Defecţiuni tehnice de exploatare
0,67
0,27
-0,40
Echipamente electrice improvizate
0,89
1,86
0,97
Explozie urmată de incendiu
0,22
0,53
0,31
Foc deschis în spaţii închise (lumânări, făclii,
5,82
3,98
-1,84
chibrituri)
Focul deschis în spaţii deschise
9,17
4,77
-4,40
Fumatul
14,09
10,34
-3,75
Instalaţii electrice defecte
20,58
19,10
-1,48
Jocul copiilor cu focul
5,14
4,77
-0,37
Mijloace de încălzire improvizate
0
1,06
1,06
Mijloace de încălzire nesupravegheate
3,58
4,51
0,93
Scântei mecanice, electrostatice şi frecare
0,89
0,80
-0,09
Scurgeri (scăpări) de produse inflamabile
1,34
0,80
-0,54
Sisteme de încălzire defecte
1,79
2,92
1,13
Sudură
0,67
0,80
0,13
Trăsnet şi alte fenomene
0,45
1,33
0,88
Timpul mediu de răspuns la incendii 18 minute şi 31 secunde (faţă de 17
minute şi 47 secunde în 2009), iar timpul mediu de intervenţie la incendii a fost de
67 minute şi 11 secunde (faţă de 62 minute şi 53 secunde în 2009).
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Viteza medie de deplasare a autospecialelor la incendii a fost în această
perioadă de 42 km/h (faţă de 41,8 km/h în 2009).
Echipa de asanare pirotehnică a executat 68 de misiuni de ridicare şi distrugere
a muniţiilor rămase neexplodate din timpul războiului, astfel:
- 39 proiectile de artilerie de diferite calibre;
- 8 lovituri de aruncător de diferite calibre;
- 4 grenade de mână defensive;
- 3 focoase de artilerie;
- 1539 cartuşe de infanterie de diferite calibre;
- 3 arme vechi nefuncţionale;
- 4 componente armament şi muniţii.
De asemenea, a executat asanarea unei suprafeţe de 12.718 mp şi 16 misiuni
de distrugere în diverse medii (gheaţă şi beton), pentru a preveni producerea unor
situaţii de urgenţă.
Pe timpul intervenţiilor unitatea s-a înregistrat cu 1 eveniment negativ în ceea
ce priveşte sănătatea şi securitatea muncii, astfel: pe data de 10.02.2010, pe timpul
intervenţiei pentru căutarea unei persoane ce se presupunea că se află într-o locuinţă
în flăcări, plt. Gavrilescu Mihai Cezar şi sg.maj. Dulgheru Vasile au fost surprinşi de o
explozie puternică, suferind arsuri, primul necesitând 80 de zile de spitalizare şi 160
de zile de concediu medical.
1.3. Concluzii rezultate în urma desfăşurării acţiunilor de intervenţie
Anul 2010 a fost un an cu activitate intensă, intervenţii multe şi grele din punct
de vedere al pericolului şi duratei, din care putem trage următoarele concluzii:
- majoritatea acţiunilor de intervenţie desfăşurate în acest an au fost
influenţate negativ de lipsa de resurse;
- pentru asigurarea misiunilor de intervenţie nu este întotdeauna personal
suficient şi pentru rezolvarea acestei probleme s-a apelat la alarma de intervenţie sau
la utilizarea turelor care asigurau misiunile de la domiciliu;
- nu au putut fi achiziţionate scări culisabile pentru toate autospecialele de
stingere cu apă şi spumă;
- nu sunt aparate de respirat cu aer comprimat pentru tot efectivul;
- performanţele autospecialelor de stingere cu apă şi spumă sunt limitate iar
relieful accidentat din zona de competenţă impune asigurarea intervenţiei cu mijloace
noi, performante, astfel încât deplasarea la locul intervenţiei să fie efectuată în timp
oportun;
- nu există complete de salvare de la adâncime, înălţime sau complete de
salvare animale, la fiecare astfel de intervenţie personalul fiind nevoit să improvizeze
punând deseori în pericol siguranţa personală;
- se evidenţiază o colaborare din ce în ce mai bună pe timpul intervenţiilor cu
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi în special cu şefii acestora, însă
acţiunile lor sunt limitate din cauza lipsei de resurse.
2. 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;
actualizarea concepţiei de mobilizare; organizarea şi desfăşurarea serviciului de
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permanenţă, pază şi control acces; elaborarea concepţiei privind planificarea,
pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă; planificarea
misiunilor pentru diferite evenimente; întocmirea planurilor de cooperare.
Au fost acordate 51 de avize pentru transportul deşeurilor periculoase şi au fost
notificate 675 de transporturi periculoase ce au avut ca punct de plecare judeţul
Neamţ.
S-a elaborat şi înaintat la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
proiectul statului de organizare al unităţii, precum şi proiectul unei noi organigrame.
3. 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, respectarea disciplinei radio şi
a normelor INFOSEC în cadrul unităţii, precum şi pregătirea reţelei de date-voce a
unităţii. 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 şi verificarea zilnică a
legăturii radio cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
4. Activitatea Inspecţiei de prevenire
În anul 2010, 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 au fost utilizate următoarele forme ale
activităţii de prevenire: controlul, avizarea, autorizarea, acordul, asistenţa tehnică de
specialitate, informarea preventivă, 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.
Inspecţia de Prevenire a executat 1148 de inspecţii, controale şi acţiuni de
prevenire care au cuprins 111 obiective de investiţii, 310 operatori economici, 634
instituţii, 83 de localităţi şi 8 obiective supuse controlului activităţilor care prezintă
pericole de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase. Cu ocazia acestor
activităţi s-au constatat 9420 deficienţe, din care 4981 au fost soluţionate operativ iar
553 sancţionate (125 de amenzi în cuantum de 179.000 lei, 212 avertismente scrise şi
226 avertismente verbale).
Un volum însemnat de muncă a fost direcţionat spre soluţionarea celor 55 de
petiţii şi sesizări ale cetăţenilor.
Au fost emise 142 avize de securitate la incendiu, 5 avize de protecţie civilă, 44
de autorizaţii de securitate la incendiu şi 5 acorduri pentru organizarea unor jocuri de
artificii.
Au fost respinse 380 de documentaţii pentru obţinerea avizului de securitate la
incendiu şi 6 pentru obţinerea avizului de protecţie civilă, precum şi 76 de cereri de
eliberare a autorizaţiei de securitate la incendiu.
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Inspecţiile la obiectivele tip SEVESO au fost executate conform Planului comun
de inspecţii pentru anul 2010, stabilit în baza Protocolului dintre Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului şi Garda
Naţională de Mediu.
În anul 2010, în judeţul Neamţ s-au planificat şi executat 28 exerciţii de
alarmare publică la localităţi, acordându-se calificative, astfel: FB = 13, B = 14, S = 1
(Piatra Şoimului).
În judeţ sunt constituite 83 de SVSU, încadrate cu 3911 de persoane, din care
116 angajaţi (77 şefi de serviciu şi 39 de conducători autospeciale) şi 3795 voluntari.
SVSU sunt dotate cu 10 motopompe pentru stingerea incendiilor, 56 motopompe
pentru evacuarea apei iar 16 sunt dotate cu autospeciale pentru stingerea incendiilor,
astfel: Bicaz, Roznov, Bâra, Borca, Gherăieşti, Hangu, Moldoveni, Oniceni,
Păstrăveni, Pipirig, Războieni, Săbăoani, Tazlău, Bicazu Ardelean, Mărgineni şi
Ceahlău.
La nivelul judeţului Neamţ sunt constituite 22 de SPSU, din care 3 ca societăţi
comerciale prestatoare de servicii. În dotarea SPSU există 13 autospeciale pentru
stingerea incendiilor, 1 autoscară mecanică şi 18 motopompe.
Pe data de 12.06.2010 s-a desfăşurat faza judeţeană a concursurilor serviciilor
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, pe stadionul Bradul din oraşul Roznov.
Au participat 44 de servicii voluntare şi 9 servicii private. S-au clasat pe locul I SVSU
al comunei Podoleni şi SPSU al SC Ga Pro Co Chemicals SRL Săvineşti.
În baza Protocolului încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în judeţul nostru sunt organizate 113
cercuri „Prietenii pompierilor” şi 117 cercuri „Cu viaţa mea apăr viaţa”.
Şi pe parcursul anului 2010 a fost derulată campania de prevenire, „O casă
sigură – o viaţă în plus: respectaţi măsurile de prevenire”, Proiectul 1 – „Prevenirea
incendiilor în locuinţe şi gospodării cetăţeneşti” şi Proiectul 2 – „Modul de comportare
în caz de cutremur”. Aceasta s-a desfăşurat în 2 centre şcolare de educaţie incluzivă,
8 centre de plasament, 1 Centru de recuperare a persoanelor cu handicap, 122 de
grădiniţe, 99 de şcoli şi 6 centre de vacanţă. La acţiuni au participat 6167 preşcolari şi
13183 elevi, împreună cu cadrele didactice însoţitoare. Ca urmare a derulării acestei
campanii, la concursul cercurilor „Prietenii pompierilor” au participat şi echipaje din 3
centre de educaţie incluzivă.
În scopul informării preventive, cu sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ, au fost
realizate următoarele materiale informative: 800 broşuri, 500 pliante şi 1800 afişe.
5. Activitatea logistică
În cadrul unităţii există condiţii bune de cazare, hrănire, echipare, instruire a
efectivelor, asigurarea mentenanţei, exploatării şi garării tehnicii de luptă, precum şi
de administrare a patrimoniului imobiliar, în concordanţă cu bugetul aprobat.
Tehnica de luptă şi transport a fost menţinută în stare operativă şi este
încadrată cu personal corespunzător, bine pregătit pe linie profesională.
În anul 2010, tehnica din dotarea unităţii a fost implicată în 8 accidente de
circulaţie, toate din vina celorlalţi participanţi la trafic.
În domeniul cazarmare s-a desfăşurat o activitate intensă utilizând cu eficienţă
fondurile alocate pentru investiţii şi reparaţii, astfel:
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s-a reparat, cu sprijinul Consiliului local Tîrgu Neamţ şi efortul cadrelor
subunităţii, învelitoarea pavilionului Detaşamentului de pompieri Tîrgu
Neamţ şi s-a montat centrala termică şi instalaţia de încălzire aferentă la
garajul auto;
- s-au reautorizat centralele termice de la Detaşamentele de pompieri Piatra
Neamţ şi Roman.
- s-a continuat amenajarea terenului de sport la Detaşamentul de pompieri
Roman.
S-a asigurat, cu sprijinul Consiliilor locale Piatra Neamţ, Roman şi Tîrgu Neamţ,
echiparea paramedicilor care încadrează ambulanţele de prim-ajutor SMURD..
În unitate este asigurată colectarea selectivă a deşeurilor, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 132/2010.
-

6. Asigurarea finanţării de la Consiliul Judeţean NEAMŢ
La începutul anului 2010, de la bugetul Consiliului Judeţean Neamţ au fost
alocate, conform prevederilor O.G. 25/2004, O.G. 88/2001 şi O.U. 191/2005, fonduri
în valoare de 215.000 lei. 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 de protecţie civilă.
Consiliul Judeţean Neamţ, ca membru al Euronest, a achiziţionat în acest an,
prin Programul Operaţional Regional – Axa prioritară 3, pentru îmbunătăţirea dotării
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, 2
autospeciale: o autospecială pentru descarcerări grele şi o autospecială complexă de
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP,
urmând ca în anul 2011 să mai primim 5 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă –
2 de capacitate mărită şi 3 de capacitate medie.
Pentru a creşte capacitatea de intervenţie a unităţii, Consiliul Judeţean Neamţ
ne-a sprijinit prin achiziţionarea a 3 motopompe transportabile, 6 pompe submersibile
trifazate, 3 pompe submersibile monofazate, 1 detector de metale şi 1 sonar.
A fost de asemenea susţinută activitatea de pregătire a serviciilor voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă.
7. Activitatea financiară
7.1. Analiza veniturilor încasate în contul bugetului de stat
În anul 2010, au fost încasate venituri în sumă totală de 13.220 lei
reprezentând valorificări de bunuri, prestări de servicii, concesiuni şi închirieri.
Sumele încasate au fost virate la bugetul de stat, conform legii.
7.2. Analiza cheltuielilor
Până la data de 20.12.2010, cheltuielile din credite bugetare au fost în sumă de
15.726.529 lei, cu execuţie 100%.
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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.
Controlul financiar preventiv a fost organizat şi executat conform normelor în
vigoare.
Conform Legii nr. 119/2010 privind recalcularea pensiilor, unitatea noastră a
întocmit, pentru cadrele militare trecute în rezervă, adeverinţe privind veniturile
realizate. Deşi activitatea a fost foarte dificilă şi a implicat un volum de muncă foarte
mare, aceasta a fost rezolvată de personalul unităţii, fără a fi nevoie de angajarea
unor persoane din exteriorul unităţii. Toate solicitările au fost soluţionate în termenul
legal.
8. Pregătirea continuă a personalului. Activitatea de management resurse
umane. Ordinea şi disciplina.
8.1. Pregătirea continuă
Pregătirea de specialitate a constituit principala formă de pregătire. În urma
evaluării anuale, cele 409 cadre evaluate au obţinut următoarele calificative: 2 „E”,
165 „F.B.”, 239 „B” şi 3 „C”.
S-au executat tragerile cu armamentul din dotare cu numai 286 de cadre
militare, din cauza deficitului de muniţie. S-au obţinut următoarele calificative: 279
„Corespunzător” şi 7 „Necorespunzător”
La educaţie fizică, în urma evaluării s-au obţinut următoarele calificative: „E” –
112 de cadre (22,81,23%), „F.B.” - 265 cadre (53,97%), „B” - 67 cadre (13,64%) şi „C”
- 1 (0, 20%) cadru.
În acest an, 1 ofiţer şi 13 subofiţeri au urmat cursuri de formare, 7 ofiţeri, 1
maistru militar şi 68 de subofiţeri au urmat cursuri de perfecţionare iar 26 de cadre au
beneficiat de programe de tutelă profesională.
8.2. 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 69,86%. Funcţiile unicat sunt
încadrate 50%.
Au fost selecţionaţi 65 de candidaţi pentru instituţiile militare de formare, din
care 7 au fost declaraţi „Admis”.
Media de vârstă a personalului unităţii se prezintă astfel: 6,45% are vârsta până
în 25 de ani, 55,64 % între 25-35 de ani, 34,87% între 36-45 de ani şi 2,82% are
vârsta peste 45 de ani.
Starea de sănătate a personalului este bună, deşi în perioada analizată s-au
totalizat 396 zile de spitalizare şi 1813 zile de concedii medicale.
8.3. Ordinea şi disciplina
Starea şi practica disciplinară din unitate s-a menţinut în parametri
regulamentari.
Au fost propuşi pentru acordarea decoraţiilor şi semnelor onorifice 1 ofiţer, 2
maiştri militari, 6 subofiţeri şi 1 personal contractual. De asemenea, au fost
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recompensaţi 33 de ofiţeri, 4 maiştri militari şi 189 de subofiţeri şi au fost sancţionaţi 8
subofiţeri şi 1 personal contractual.
Măsurile întreprinse au dat în general rezultate bune şi foarte bune.
Starea de spirit a personalului, în scădere faţă de anul trecut, este bună.
9. Activitatea de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor şi
de primire a cetăţenilor în audienţă
În anul 2010 au fost primite 217 de petiţii, din care: 22 de la instituţii de stat, 28
de la persoane juridice, 165 de la cetăţeni şi 2 anonime.
Din total, 192 de petiţii au fost soluţionate – 171 favorabil, 15 nefavorabil, 3 au
fost clasate, în 3 cazuri le-a fost comunicată petenţilor modalitatea legală de rezolvare
iar 25 sunt în curs de soluţionare.
În audienţă au fost primite 461 de persoane care au prezentat diferite cereri.
Toate au fost soluţionate conform competenţelor legale.
10. Activitatea juridică
Activitatea juridică în anul 2010 s-a desfăşurat în conformitate cu Instrucţiunile
M.I.R.A. nr.1111/2005.
Unitatea a fost asigurată din punct de vedere juridic de lt.col. Butnaru Gavril,
consilierul juridic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului
Suceava.
11. Activitatea de informare şi relaţii publice
Pe parcursul anului 2010, s-a constat o scădere a indicelui de vizibilitate al
inspectoratului, de la 1241 de trimiteri neutre în 2009, la 989 în 2010, în condiţiile
reducerii numărului publicaţiilor cu apariţie judeţeană. S-au înregistrat 4 trimiteri
negative din totalul de 2799 de materiale de presă referitoare la I.S.U. Neamţ.
12. Activitatea sportivă
În anul 2010 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 II la etapa
finală pe M.A.I.;
- atletism, prin sg.maj. Voda Elena Maria:
•
locul I la 60 m plat, femei, la etapa finală pe M.A.I.
•
4 locuri I la Jocurile mondiale ale pompierilor, Daegu, Coreea;
Şi anul acesta, lotul unităţii pentru concursurile profesionale ale serviciilor de
urgenţă, coordonat de col. Pîrvu Ionel şi condus de lt.col. Gavrilescu Dumitru, s-a
calificat la faza naţională, unde a obţinut locul 7.
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13. 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.
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, 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 !
II. CONCLUZIE
Prin activitatea desfăşurată în anul 2010, apreciem că 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.
INSPECTOR ŞEF
Col.
NIŢICĂ IOAN
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