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1. EVALUAREA GENERALĂ 

 

 CADRUL NORMATIV ȘI LEGISLAȚIA SPECIFICĂ DOMENIILOR DE 

COMPETENȚĂ ȘI RESPONSABILITATE 

 

 Strategia națională de protecție civilă 

 Strategia națională de prevenire a situațiilor de urgență 

 Strategia națională de comunicare și informare publică pentru situații de urgență 

 Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor 

publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată prin Legea nr. 363/2002, cu modificările 

și completările ulterioare 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al 

Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu 

modificările și completările ulterioare 

 Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu modificările 

și completările ulterioare 

 Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile 

serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare 

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare 

 Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului 

situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 21/2004  privind privind Sistemul National de Management al Situațiilor de 

Urgență, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterioare 

 Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului 

național pentru situații speciale de urgență, cu modificările și completările ulterioare 

 Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc 

 Hotărârea Guvernului nr. 606 din 29 august 2016 privind modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și a Hotărârii 

Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor 

de urgență profesioniste 

 Hotărârea Guvernului nr. 768/2016 privind organizarea și funcționarea Platformei naționale 

pentru reducerea riscurilor la dezastre 

 Legea nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care 

sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare 

 Titlul IV - Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat din Legea 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 Hotărârea Guvernului nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și 

amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu 

 Hotărârea Guvernului nr. 862 din 16.11.2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care 

este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează 

puncte de comandă de protecție civilă 

 Hotărârea Guvernului nr. 951 din 15 decembrie 2016 privind aprobarea Strategiei de consolidare 

și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016-2025 

 O.M.A.I. nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind avizarea 

și autorizarea de Securitate la incendiu și protecție civilă  

 Legea 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare 
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 SCURT ISTORIC 

Istoria instituţiei pompierilor prahoveni îşi găseşte originile în procesul de modernizare a societăţii 

româneşti din primele decenii ale secolului al XIX-lea, în strânsă legătură cu dezvoltarea social-

edilitară şi economică a orașului. Ineficienţa formelor de stingere a incendiilor, de tip medieval, 

bazate pe voluntariatul locuitorilor făcea tot mai necesară organizarea unui serviciu de pompieri 

angajaţi de către municipalitate, constituiţi într-o „comandă de foc”. 

Prima atestare documentară a unei astfel de comenzi de foc, datează din anul 1833, când Primăria 

oraşului încheia un contract cu Anghel Abagiu care, în calitate de şef al tulumbagiilor se angaja „a 

păzi bune orânduieli pentru întâmplări de aprindere de foc”.        

 Incendiile 

anilor următori 

dovedeau că o 

asemenea forţă 

era mult prea 

redusă pentru a 

le face faţă, 

abia după 

„Focul cel 

Mare” din 

Ploieşti, din 

anul 1843, care 

a distrus peste 

100 de „curţi 

cu casele lor”, 

comanda de 

foc a primit 

„două maşini 

de foc cu 4 

sacale (saca – butoi așezat pe un suport cu două sau patru roți, cu care se transporta apa de la 

fântână sau de la râu) şi cu 12 oameni”. Transformarea acestui început într-o instituţie militară care, 

prin forma de organizare şi capacitate combativă putea interveni cu succes la stingerea incendiilor, a 

avut loc în cadrul unui proces în care se urmărea întărirea capacităţii militare de apărare a ţării fără 

mari şi împovărătoare eforturi financiare. Acest proces a început cu „legea de organizare a puterii 

asumate” din anul 1864 prin care „comenzile de foc din oraşele ţării erau organizate pe baze militar, 

cu uniforme şi grade 

militare, pompierii fiind 

supuşi comenzii 

orăşeneşti ca făcând 

parte din armate 

teritoriale”. Prevederi 

asemănătoare erau 

conţinute şi în Legea 

comunală în care se 

preciza că „Fiecare 

comună urbană va avea 

un corp de pompieri 

bine disciplinaţi, 

instruiţi la meşteşugul 

lor şi înarmaţi”. Pentru 

organizarea militară, la 

comandă au început să 

fie numiţi ofiţeri sau 

subofiţeri în funcţie de 
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importanţa şi posibilităţile oraşelor, care aflaţi în rezervă, erau chemaţi în serviciul temporar 

beneficiind de toate drepturile militare. 

 În 1872, prin Decretul nr. 679, la comanda pompierilor ploieşteni a fost numit sublocotenentul 

Ioan Protopopescu, transferat de la Pichetul de Grăniceri Zimnicea. 

          Evoluţia comenzii pompierilor urbani spre forme militare se va desăvârşi la 14 februarie 1874 

prin „Legea pentru modificarea unor articole din Legea de la 11 iunie 1868 şi Legea de la 27 martie 

1872” prin care se va hotărî că „Pompierii oraşelor Bucureşti şi Iaşi, precum şi ai reşedinţelor de 

judeţ, sunt organizaţi şi formaţi ca trupe de artilerie, constituind artileria armatei teritoriale. Ei depind 

direct de Ministerul de Război”. Decretul nr. 702 din 28 martie 1874 stabilea structura organizatorică 

a noilor unităţi de pompieri militari pe divizioane, baterii şi secţii în funcţie de importanţa oraşului. 

La Ploieşti, se înființa o baterie cu 2 subofiţeri şi 64 de militari în termen, cu o secţie la Buzău alcătuită 

dintr-un ofiţer şi 40 

militari în termen. La 

1 decembrie 1927 

prin Decizia 

ministerului de 

Război nr. 1152 

secţia a trecut în 

subordinea 

Inspectoratului 

Administrativ al 

Pompierilor Militari.  

 

 În privinţa 

tehnicii din dotare, la 

10 septembrie 1924, 

Inspectoratul 

Pompierilor Militari, 

împreună cu 

reprezentanţii municipalităţii au recepţionat prima 

autopompă - cisternă MAGIRUS, model Wofen, 

cumpărată din Germania, Ploieştiul fiind unul 

dintre primele oraşe care şi-au dotat pompierii cu 

cea mai performantă maşină de luptă din vremea 

respectivă. Această performanţă a fost repetată la 22 

februarie 1929, secţia de pompieri primind a doua 

maşină Magirus. Dotarea cu tehnica de luptă 

modernă a constituit o preocupare constantă a 

municipalităţii ploieştene care, cu sprijinul 

Ministerului de Interne şi al Prefecturii Prahova a 

izbutit în aprilie 1937 să asigure „Coloana volantă” 

a văii Prahovei constituită din alte 3 APC, o 

autoscară mecanică de 24 m, o motopompă de 600 

l/min, 1800 m furtun, toate livrate de firma Magirus 

şi 4 aparate izolante Draeger cu măştile individuale 

de respirat. 

 În acelaşi an, în conformitate cu prevederile 

art. 9 din Legea de organizare a Corpului 

Pompierilor Militari din anul 1936, care preciza că 

în oraşele reşedinţă de judeţ, serviciul de pompieri 

să fie asigurat de o companie – MARELE STAT 

MAJOR prin Ordinul 5489 din 12 februarie 1937 a 

înființat Compania de Pompieri Ploieşti, cu un 



      RAPORT DE EVALUARE 

PAGE   8 

efectiv de 1 ofiţer comandant, 3 subofiţeri, 2 

sergenţi, 13 caporali, 50 militari în termen şi un 

maistru mecanic civil angajat de primărie pentru 

întreţinerea maşinilor. Unitatea făcea parte din 

grupul II Pompieri Bucureşti.  

 În anul 1939 se demarau primele 

demersuri pentru construirea ”Cazărmii de 

pompieri”, locație în care se află astăzi sediul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova. 

Având în vedere că executarea acestei lucrări era 

un obiectiv de utilitate publică, la nivelul 

municipalității s-a luat decizia de a expropria 

terenul din strada Prelungirea Petre Cinta (actuala 

str. Rudului), în suprafață de 517 mp, aflat în 

proprietatea preotului Alexandru Scărlătescu. 

Acest teren a fost considerat indispendabil ”pentru 

completarea fațadei și suprafeței terenului 

învecinat cu proprietatea Primăriei, care este 

prevăzut pentru construirea cazărmii de 

pompieri”. 
Sfârşitul războiului a adus următoarele modificări 

organizatorice: 

La 23 mai 1945, Comandamentul Pompierilor 

Militari s-a transformat în Inspectoratul 

Pompierilor Militari; 

La 18 august 1945, prin Decretul-Lege nr. 2530, Corpul Pompierilor Militari a trecut în structura 

organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne, cadrul organizatoric al Corpului Pompierilor Militari 

s-a consolidat, la 3 octombrie 1947, într-o nouă structură organizatorică: Inspectoratul General al 

Pompierilor, 4 inspectorate regionale: Timişoara, Bucureşti, Cluj şi Iaşi, corespunzătoare celor 4 

regiuni militare fixate prin Legea nr. 206, şi 11 grupuri de pompieri. 

Grupul de Pompieri Ploieşti a fost desființat, redevenind Batalionul Ploieşti, în structura Grupului 2 

de Pompieri Bucureşti. 

La 1 aprilie 

1949 se revine 

asupra organizării 

respective prin 

înființarea a 5 

grupuri 

administrativ 

teritoriale: Ploieşti, 

Bacău, Cluj, 

Timişoara şi 

Bucureşti.  

În timpul 

celui de-al Doilea 

Război Mondial, 

pompierii militari 

și-au îndeplinit 

misiunile în cele 

mai bune condiții.  
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Pe timpul bombardamentelor sovietice de la începutul războiului și apoi al atacurilor aviației 

anglo-americane, sub ploaia de bombe și foc, pompierii militari din București, Ploiești, Câmpina, 

Craiova, Brașov, Iași și din alte orașe ale țării au stârnit admirația și recunoștința populației și 

autorităților vremii. Memorabile sunt intervențiile din 1-3 august 1943 de la Ploiești, din 4 aprilie de 

la București și din martie-august 1944 din marile orașe ale țării, când au fost salvate numeroase vieți 

și importante bunuri materiale. Datorită unităților de pompieri și apărare pasivă din Ploiești, 

principalele rafinării ale țării au fost protejate de bombardamente, fiind în măsură să își reia rapid 

producția.  

Grupul administrativ teritorial Ploieşti a avut în subordine administrativă grupurile regionale: 

Constanţa, Ialomiţa, Buzău, Argeş şi Teleorman. În pofida modificărilor ce vor avea loc, grupul 

Ploieşti şi-a menţinut statutul de mare unitate definitivat la 1 octombrie 1968 prin ordinul MAI nr. 

3061, în urma reorganizării adminstrativ-teritoriale a ţării în județe.  

În consecință, a luat ființă Grupul de Pompieri al județului Prahova, grup de categoria I. 

La 15 decembrie 2004, prin unificarea Grupului de pompieri „Șerban Cantacuzino” cu Inspectoratul 

de Protecție Civilă Ploieşti, se 

înființează Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Şerban 

Cantacuzino” al judeţului Prahova, 

care în prezent are în componenţă 

următoarele subunităţi de intervenţie: 

Detaşamentele de pompieri Ploieşti 1 

şi 2, Câmpina, Sinaia, Mizil și Vălenii 

de Munte, cu gărzile de intervenție și 

punctele de lucru aferente. 

Astăzi, dotarea inspectoratului se află 

într-un permanent proces de reînnoire, cu autospeciale dintre cele mai moderne, atât pentru intervenția 

la stingerea incendiilor, cât și pentru descarcerare și prim ajutor medical, decontaminare chimică și 

CBRN, bărci și costume de scafandri, precum și alte echipamente de ultimă generație. 
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 MISIUNEA INSTITUȚIEI 

Sistemul național de management al situațiilor de urgență cunoaște importante transformări 

determinate de noua abordare a gestionării dezastrelor naturale și a celor antropice, dată de noile 

reglementări în materie de siguranță și securitate a persoanei. 

Analiza recentelor evenimente generatoare de situații de urgență, asociate schimbărilor climatice, 

precum și evaluarea amenințărilor și riscurilor cu care ne-am putea confrunta în viitor, reclamă 

perfecționarea abordării integrate de gestionare a riscului. La baza acestei aprecieri stă faptul că 

elementele de forță ale schimbării, cum ar fi globalizarea, efectele schimbărilor climatice, dezvoltarea 

tehnologică și modificarea rolului indivizilor în societate, au un potențial real de a reconfigura 

contextul în care vom acționa. 

Totodată, practica națională a demonstrat că un răspuns eficient și coordonat în situații de urgență 

depinde atât de capacitatea instituțiilor responsabile de a participa cu echipament adecvat, mijloace 

de comunicare sigure și un personal format în mod corespunzător, cat și de capacitatea de a avea în 

mod rapid o imagine de 

ansamblu a situației 

respective. Acest răspuns 

cere, deja, noi abordări, 

instrumente și capabilități.  

În anul 2022, răspunzând 

acestor cerințe, Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgență 

,,Șerban Cantacuzino" al 

județului Prahova acționat în 

sistem integrat, în cooperare 

cu instituțiile cu atribuțiuni în 

domeniul gestionării 

situațiilor de urgență, pentru 

asigurarea managementului 

acestora, pe tipuri de risc. În 

zona de competență, în scopul 

realizării măsurilor de apărare 

a vieții, bunurilor și mediului 

împotriva incendiilor și 

dezastrelor, pentru punerea în 

aplicare, într-o concepție 

unitară, a legislației în 

domeniul gestionării 

situațiilor de urgență, în 

scopul realizării măsurilor de apărare a vieții, bunurilor și mediului împotriva incendiilor și 

dezastrelor. 

 OBIECTIVELE FUNDAMENTALE ALE INSTITUȚIEI 

În vederea diminuării riscului  asociat situațiilor de criză si dezastru, precum și a înlăturării 

efectelor distructive în cazul producerii acestor s-a acționat cu prioritate pentru realizarea 

următoarelor obiective: 

 Creșterea continuă a gradului de siguranță al cetățeanului atât in mediul rural cat și în mediul 

urban 

 Creșterea capacității operaționale și de intervenție a inspectoratului și îmbunătățirea parametrilor 

parteneriatului operațional cu celelalte instituții abilitate în gestionarea situațiilor de urgență 

 Elaborarea, promovarea și implementarea unor programe privind pregătirea profesională a 

personalului, atât pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cât și pentru prevenirea și 

combaterea corupției 

 Administrarea patrimoniului și resurselor alocate în conformitate cu legislația în vigoare 
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 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE INSTITUȚIEI 

1.5.1. INSPECȚIA DE PREVENIRE 

 Îmbunătățirea capacității personalului Inspecției de identificare a neregulilor/abaterilor de la 

normele de prevenire a incendiilor, materializarea acestora în documentele de control, punându-

se un accent mai mare pe pregătirea teoretică, practică a personalului și pe respectarea 

procedurilor în ceea ce privește pregătirea, desfășurarea și finalizarea controalelor. 

 Alocarea unui fond de timp mai mare pentru executarea auditurilor persoanelor fizice și  juridice 

care desfășoară activități în domeniul apărării împotriva incendiilor, pentru controale pe timpul 

execuției obiectivelor, precum și pentru controale la obiective neautorizate. 

 Colaborarea cu structurile de răspuns și cu Serviciul Pregătirea pentru Intervenție și Reziliența 

Comunităților, în zona actualizării permanente a evidențelor și a activităților de informare 

preventive. 

1.5.2. CENTRUL OPERAȚIONAL JUDEȚEAN 

 Identificarea spațiilor şi a soluțiilor necesare  pentru înființarea unor noi puncte de lucru în 

localitățile Gorgota şi Posești 

 Îmbunătățirea funcționării Sistemului de Management al Situațiilor de Urgență  

 Interoperabilitatea cu structurile cu care se asigură funcții de sprijin și întărirea cooperării județene 

și zonale 

 Pregătirea, organizarea, conducerea, evaluarea și raportarea acțiunilor de intervenție ale 

structurilor operative proprii 

 Cunoașterea și punerea în aplicare a măsurilor specifice (alertarea forțelor, primirea și 

transmiterea mesajelor de înștiințare, creșterea capacității operaționale, elaborarea informărilor și 

raportarea, crearea și gestionarea bazelor de date, asigurarea fluxului informațional decizional) 

 Organizarea, pregătirea și conducerea într-o concepție unitară specifică a acțiunilor pe bază de 

planuri și proceduri întocmite la timp și în volum complet 

 Respectarea principiilor pe baza cărora se pregătesc și se execută acțiunile de intervenție 

 Coordonarea și îmbunătățirea continuă a activităților de constituire a bazelor de date referitoare 

la situațiile de urgență produse, care să cuprindă toate informațiile necesare elaborării de analize, 

studii, sinteze, statistici 

 Coordonarea continuă pe timpul situațiilor de urgență a modului de centralizare a informațiilor 

transmise de CLSU/ instituții publice/operatori economici, întocmirea sintezelor și raportărilor 

informative pentru președintele CJSU și eșalonul superior 

 Apărarea vieții și sănătății populației, a mediului înconjurător, a valorilor materiale, respectiv 

restabilirea rapidă a stării de normalitate 

1.5.3. PREGĂTIREA PENTRU INTERVENȚIE ȘI REZILIENȚA 

COMUNITĂȚILOR 

 Elaborarea, promovarea și implementarea programelor de pregătire stabilite de eșalonul superior 

pentru asigurarea pregătirii pentru intervenție a personalului operativ din subunități 

 Asigurarea pregătirii autorităților administrației publice locale, operatorilor economici / 

instituțiilor pentru participarea la planificarea, pregătirea , organizarea și conducerea eficientă a 

acțiunilor de intervenție pentru înlăturarea efectelor acestora și a cetățenilor privind măsurile de 

protecție și regulile de comportare ce trebuie adoptate în cazul producerii unor situații de urgență 

în vederea realizării unei capacități de răspuns necesară și adecvată 

1.5.4. FINANCIAR – CONTABILITATE 

 Asigurarea la timp și în limita indicatorilor aprobați a mijloacelor financiare necesare pentru 

realizarea programelor referitoare la înzestrarea inspectoratului, întreținerea și repararea tehnicii 

și bunurilor materiale din dotare, salarizarea personalului și alte nevoi administrativ-gospodărești 
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 Folosirea resurselor financiare și  materiale în conformitate cu prevederile bugetului aprobat și cu 

respectarea normelor stabilite prin acte normative, în vederea creșterii eficienței în condițiile unor 

consumuri de bunuri și cheltuieli cât mai reduse 

 Organizarea evidenței contabile cantitativ-valorice a bunurilor materiale și patrimoniale 

1.5.5. LOGISTICĂ 

 Asigurarea managementului tehnic de autovehicule, conducerea unitară, continuă, fermă, 

oportună desfășurată cu perspectivă, respectând prevederile reglementărilor legale în vigoare 

 Organizarea, coordonarea și monitorizarea activităților de asigurare tehnică a autovehiculelor din 

subunitățile subordonate 

 Efectuarea în subunitățile subordonate a acțiunilor de control, sprijin și îndrumare privind 

respectarea prevederilor, reglementărilor legale în vigoare, precum și a legislației privind 

circulația pe drumurile publice și regulilor de prevenire a accidentelor de circulație 

1.5.6. COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

 Asigurarea, administrarea, dezvoltarea, configurarea și mentenanța sistemului informatic și de 

comunicații la nivelul inspectoratului 

 Sistemul de comunicații constituie mijlocul de bază prin care se asigură legăturile pentru 

conducere, cooperare, înștiințare. Asigură transmiterea și recepționarea informațiilor prin toate 

categoriile de mijloace tehnice de comunicații și informatică necesare conducerii misiunilor 

specifice, cooperării cu alte structuri de ordine publică și siguranță națională, precum și înștiințării 

la instituirea stării de urgență sau a stării de asediu 

1.5.7. RESURSE UMANE 

 Asigurarea unui nivel calitativ și cantitativ corespunzător de ocupare cu personal a posturilor 

prevăzute în statul de organizare , potrivit necesităților și posibilităților de alocare a resurselor, 

conform normelor legale incidente 

 Asigurarea managementului carierei, a pregătirii continue și de specialitate a personalului 

 Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității și acțiunilor specifice domeniului 

prevenirea riscurilor profesionale și protecția lucrătorilor 

1.5.8. INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

 Intensificarea expunerii mediatice, menținerea și creșterea imaginii pozitive a inspectoratului în 

mass-media locală și națională 

 Promovarea în mass-media s-a realizat prin continuarea unui subiect pozitiv pe parcursul mai 

multor zile cu introducerea unor noi elemente de noutate, organizarea de conferințe sau declarații 

de presă, promovarea faptelor de eroism a angajaților inspectoratului , participarea la diferite 

emisiuni TV și valorificarea încrederii pe care cetățenii o au în pompieri. 

 

2. EVALUAREA SPECIFICĂ 

 

 INSPECȚIA DE PREVENIRE 

2.1.1. ACTIVITĂȚILE PREVENTIVE DESFĂȘURATE 

În anul 2022, activitatea Inspecției de Prevenire la nivelul Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență "Șerban Cantacuzino" al județului Prahova, a avut la bază orientările, obiectivele și liniile 

directoare de acțiune stabilite prin Ordinul Director al IGSU nr. 37119 din 14.01.2022 pentru 

aprobarea Concepției Generale privind desfășurarea activității de prevenire a situațiilor de urgență 

în anul 2022, precum și ca urmare a ordinelor și dispozițiilor ulterioare, concentrându-se în mod 

special pe exercitarea rolului de autoritate al instituției noastre, de continuare a demersurilor pentru 

crearea unei culturi preventive în rândul populației, adaptată la cerințele actuale ale societății și la 
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particularitățile zonei de competentă, aceasta concretizându-se prin Concepția Specifică elaborată la 

nivelul județului Prahova, înregistrată sub nr. 1.500.909 din 19.01.2022. 

Întrucât este cunoscut, în plan internațional, că prevenirea este mai puțin costisitoare decât 

reacția la evenimentele produse, prevenirea situațiilor de urgență trebuie să constituie o activitate 

prioritară iar argumentele pentru schimbarea opticii asupra modului de abordare a problemelor 

managementului situațiilor de urgență  și  de a se trece de la conceptului  de acțiune de tip reactiv la 

o atitudine proactivă de prevenire, trebuie avută în vedere și dimensionarea corespunzătoare  a 

structurilor cu competențe de îndrumare și control privind prevenirea situațiilor de urgență. 

La planificarea controalelor s-a urmărit în principal următoarele aspecte: 

a) creşterea eficienței activității de prevenire, prin analizarea activităților pozitive, dar şi cele 

negative; 

b) restabilirea activităților de prevenire care nu și-au atins obiectivele pentru care au fost propuse prin 

identificarea cauzelor perturbatoare în îndeplinirea obiectivelor stabilite; 

c) reducerea numărului obiectivelor care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, mai 

ales la unitățile de învățământ; 

d) reorientarea, corectarea sau reconsiderarea direcțiilor de acţiune preventivă, în funcţie de situaţia 

operativă, după caz;  

e) fixarea unor obiective noi de acţiune, în funcţie de manifestarea unor situații noi de urgență; 

f) prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 și menținerea unui climat optim de ordine și 

siguranță publică conform Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 în primul trimestru al anului. 

Astfel au fost planificate și executate cu preponderență controale la: 

a) obiective puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu; 

b) operatori economici clasificați potrivit Legii nr. 59/2016; 

c) obiective la care, cu prilejul controalelor anterioare s-au depistat deficiențe grave referitoare la 

limitarea propagării incendiilor la vecinătăți şi în interiorul compartimentelor de incendiu, protecția 

şi evacuarea sigură a utilizatorilor, siguranța forțelor care intervin pentru stingerea incendiilor, 

asigurarea posibilităților eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a 

consumatorilor aferenți sistemelor de protecție prevăzute; 

d) clădiri cu săli aglomerate, construcții hidrotehnice din categoriile A sau B de importanţa; 

e) cluburile, restaurante, barurile, discotecile, sălile de evenimente, precum şi toate celelalte obiective 

la care se înregistrează afluență mare de public;  

f) centrele comerciale, mall-uri, supermarket-uri, hipermarket-uri și alte asemenea; 

g) halele de producție şi/sau depozitare cu suprafețe desfășurate de peste 5.000 mp şi/sau risc mare 

sau foarte mare de incendiu;  

h) clădiri sau spații amenajate în clădiri în care se desfășoară activități de tip escape room; 

i) verificarea stadiului de autorizare la clădirile de învățământ identificate că funcționează fără 

autorizație de securitate la incendiu; 

j) operatori deșeuri periculoase și nepericuloase; 

k) operatorii economici, persoanele juridice/persoanele fizice (producători, furnizori, distribuitori, 

fermieri etc.) care dețin/depozitează/comercializează azotat de amoniu (inclusiv depozitare 

temporară). Actualizarea evidenței privind obiectivele care dețin/exploatează depozite temporare 

și/sau permanente de azotat de amoniu sau îngrășăminte pe bază de azotat de amoniu se va colabora 

cu autoritățile locale care au evidențe cu obiective din această categorie; 

La stabilirea obiectivelor pentru control în anul 2022, s-au avut în vedere și următoarele 

criterii: 

 obiective care la controalele din anul/anii precedenți/i funcționau fără deținerea autorizației de 

securitate la incendiu; 

 intervalul de timp scurs de la efectuarea ultimului control, având prioritate cele care nu au mai 

fost controlate în ultimii 2 ani; 
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 încadrarea în categoriile de obiective stabilite în HGR nr. 571/ 2016 cu modificările și 

completările ulterioare. 

De asemenea, s-a urmărit emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și 

protecție civilă în termenul legal, coroborat cu instruirea și perfecționarea inspectorilor. 

2.1.2. ACTIVITATEA DE AVIZARE-AUTORIZARE 

Anul 2022 a 

reprezentat pentru 

Compartimentul Avizare - 

Autorizare un an dificil din 

punct de vedere al 

complexității activității 

desfășurare datorită 

relansării economiei după 

pandemia cauzate de 

SARS-COV2, fapt ce însă 

nu a cauzat întârzieri în 

soluționarea 

documentațiilor privind 

cerința esențială 

„securitate la incendiu” a 

construcțiilor, a realizării 

adăposturilor de protecție 

civilă, al soluționării cu celeritate a petițiilor repartizate sau al asistenței tehnice de specialitate 

asigurate. 

A. Avizare - autorizare 

Activitatea a presupus 

soluționarea unui număr total de 943 

solicitări de avize/ autorizații/ puncte 

de vedere/ acorduri repartizate pe 

diverse cerințe: 

 securitatea la incendiu - 670 

solicitări de avize, respectiv 192 de 

autorizații; 

 protecția civilă – 28 solicitări de 

avize; 

 artificii / produse pirotehnice  – 10 

solicitări jocuri de artificii, respectiv 

36 de comercializare articole 

pirotehnice; 

 avize amplasare în parcelă – 6; 

 puncte de vedere PUG/PUZ/PUD - 1 

Urmare a modificărilor legislative apărute pe parcursul anului (modificare HGR 571/2016, 

apariția OMAI 180/2022 etc.) s-a postat pe site-ul instituției un link către adresele emise de către 

IGSU în vederea clarificării unor spețe punctuale din reglementările tehnice privind cerința de calitate 

„securitatea la incendiu”. 

Studiul comparativ pe ultimii 2 ani a reliefat o revenire și chiar o depășire a solicitărilor față 

de anul 2021 pe segmentul securitate la incendiu, înaintea începerii pandemiei, singura excepție fiind 

segmentul protecției civile și asistența tehnică. 

B. Controale tematice (de investiții) 

Fiind un compartiment destul de tânăr raportat la experiența în activitatea de avizare-

autorizare (o medie, cu excepții, de 2 ani) pe durata anului au fost efectuate un număr de 8 controale 

la obiective de investiții, în creștere cu 100% față de anul precedent, la obiective complexe tip parcări 
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subterane la imobile de locuințe colective  sau civile publice (Grădiniță, Centru cultural sau Centru 

de zi pentru copii), ocazia cu care s-au purtat discuții atât cu proiectanții cât și cu executanții 

instalațiilor cu rol de protecție și stingere incendii. 

C. Asistență tehnică de specialitate 
Pe parcursul anului 2022 au fost acordate 156 de asistențe de specialitate în scris, prin 

secretariat, respectiv un număr de 293 de asistențe direct la biroul compartimentului Si 19 în urma 

audiențelor la comanda inspectoratului. 

D. Participări în comisii  

Cadrele compartimentului au fost solicitate să participe ca membrii într-un număr de 254 de 

comisii din care 18 de comisii de recepție la terminarea lucrărilor, 87 de comisii tehnice de urbanism 

și amenajarea teritoriului, respectiv 149 comisii de analiză tehnică (Mediu).  

E. Deficiențe constatate și sancțiuni aplicate 

Cu ocazia controalelor de investiții precum și în momentul verificării documentațiilor depuse 

în vederea avizării/autorizării din punct de vedere al securității la incendiu au fost aplicate un număr 

de 31 de sancțiuni din care 20 avertismente și 11 amenzi contravenționale în cuantum de 109.502 lei 

(în scădere 40 % față de anul 2021), principalul motiv de scădere fiind modificarea legislativă ce 

deroga termenul de obținere autorizației de securitate la incendiu până la 31.12.2022. 

F. Petiții 

S-a constatat o scădere a numărul de 

petiții pe segmentul avizare-

autorizare fiind înregistrate un număr 

de 13 în creștere față de 7 în anul 

2021. 

G. Sinteze 

În anul ce a trecut, ca urmare a datelor 

colectate și raportărilor către IGSU s-

a actualizat statistica privind clădirile 

de învățământ (incluse fiind și creșele 

de copii) și a celor de sănătate cu 

spitalizare de zi sau continuă. 

De asemenea, urmare a incendiilor 

produse la locuințele colective s-a 

realizat o sinteză a avizelor și/sau autorizațiilor de securitate la incendiu sau protecție civilă emise 

pentru clădirile de locuit colective. În această direcție au fost înaintate adrese către Primăria 

municipiului Ploiești și Inspectoratului de Stat în Construcții prin care au fost reiterate obligațiile 

membrilor comisiilor de recepție la terminarea lucrărilor, comisii la care nu participă reprezentantul 

ISU, potrivit legislației în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

În sprijinul comunității și urmare a incendiilor produse sau al sesizărilor unor cetățeni au fost 

demarate controale de investiții la imobilele de locuit ce au incluse și parcări subterane cu un număr 

semnificativ de autovehicule. 

Implicarea cadrelor din Compartimentul control și activități preventive pentru soluționarea 

solicitărilor de avizare autorizare ca urmare a numărului mare de solicitări și lipsa cadrelor cu 

experiență. 

2.1.3. ACTIVITATEA DE PREVENIRE  S-A DESFĂȘURAT CU PREPONDERENȚĂ 

LA INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI OPERATORII ECONOMICI CU RISC MARE 

ȘI FOARTE MARE DE INCENDIU SAU CARE PREZINTĂ PERICOL DE 

ACCIDENTE MAJORE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE 

PERICULOASE ȘI OBIECTIVE ÎN CARE S-AU DERULAT 

ACTIVITĂȚI/MANIFESTĂRI CU PUBLIC NUMEROS, REALIZÂNDU-SE ÎN 

ORDINEA PRIORITĂȚII, ASTFEL: 

 la obiective puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și/sau protecție 

civilă; 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2020

2021

2022



      RAPORT DE EVALUARE 

PAGE   16 

 la instituții și operatori economici clasificați potrivit HGR nr. 571/2016, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 la operatori economici clasificați potrivit Legii nr. 59/2016; 

 la obiective la care, cu prilejul controalelor anterioare s-au depistat deficiențe grave referitoare la 

limitarea propagării incendiilor la vecinătăți şi în interiorul compartimentelor de incendiu, 

protecția şi evacuarea sigură a utilizatorilor, siguranța forțelor care intervin pentru stingerea 

incendiilor, asigurarea posibilităților eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după 

caz, cu energie a consumatorilor aferenți sistemelor de protecție prevăzute; 

 la unități care au făcut obiectul raportării către IGSU (unități sanitare, de îngrijire și cazare a 

copiilor instituționalizați, bătrânilor, persoanelor cu handicap, de cult, cultură, silvice, turism și 

agrement, învățământ, monumente istorice, stații de 

distribuție carburanți și GPL pentru autovehicule, 

obiective din categoria cluburi, baruri, discoteci, mall-

uri, supermarket-uri, hypermarket-uri, inclusiv piețe sau 

centre comerciale cu standuri pentru comercianți, 

obiective hidrotehnice); 

 prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-

CoV-2 și menținerea unui climat optim de ordine și 

siguranță publică conform Legii nr. 55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19. 

Astfel, în anul 2022 au fost executate un 

număr de 768 activități de prevenire 

(controale de prevenire, inspecții comune la 

operatorii economici care se supun 

prevederilor Legii nr. 59/ 2016, audituri la 

persoanele autorizate care efectuează lucrări 

în domeniul apărării împotriva incendiilor 

etc.), cu o medie de 128 activități pentru 

fiecare inspector de prevenire (6 inspectori).  Pe timpul controalelor au fost constatate 3741 

deficiențe, iar dintre acestea un număr de 1153 au fost soluționate operativ, fiind aplicate 3741 

sancțiuni contravenționale, din care 3214 avertismente și 527 amenzi (516 pe persoană juridică 

respectiv 11 pe persoană fizică) în cuantum de 2023017 lei (2.003.517 lei la persoane juridice 

respectiv 19.500 la persoane fizice). Au fost aplicate 2 amenzi în cuantum de 1000 lei respectiv un 

avertisment pentru nerespectarea reglementărilor în vigoare privind fumatul.  

La cele evidențiate mai sus se adaugă și timpul folosit pentru soluționarea petițiilor, 

înregistrându-se un număr de 132 petiții, în care inspectorii de prevenire au fost implicați pentru 

soluționarea acestora. 

În primul trimestru al anului s-a verificat respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii 

virusului SARS COV 2. 

Suplimentar cadre din cadrul Inspecției de prevenire au participat în cadrul comisiilor de 

examinare/ contestații pentru ocuparea funcțiilor libere atât în cadrul inspecției de prevenire cât și 

Inspectoratului.  
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Implicarea ofițerului cu atribuții Seveso în cadrul comisiilor constituite la nivelul UAT pentru 

verificarea respectării măsurilor specifice la realizarea investițiilor în zone incidente cu impact 

SEVESO. Instruirea acestuia asupra implementării art. 4 din Ordinul comun M.M.A.P. și M.A.I. nr. 

784/91/2021 pentru aprobarea Procedurii de interzicere a utilizării sau punerii în funcțiune a unui 

amplasament, unei instalații ori zone de depozitare sau a oricărei pârți din acestea.  

Reorientarea activității pentru verificarea tuturor benzinăriilor pentru prevenirea alimentării 

în recipiente neomologate respectiv a adăposturilor de protecție civilă. 

Participarea la misiunea ordonată la ISU BIF pentru verificarea respectării capacității maxim 

admise de utilizatori în cluburi, baruri, discoteci. 

Desfășurarea de controale inopinate în weekend și în minivacanța de 1 decembrie 2022. 

Cadrele inspecției de prevenire au fost implicate în misiunile ordonate la Punctele Operative 

Avansate din punctele de frontiera. 

Transmiterea către Instituția Prefectului, Inspectoratul Școlar Județean Prahova precum și 

UAT a listei cu unitățile de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și 

a neregulilor identificate pe timpul controalelor la unitățile de învățământ. De asemenea au fost 

informați asupra disponibilității de acordare a asistenței tehnice de specialitate în vederea reducerii 

numărului de clădiri care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. 

S-au desfășurat activități specifice Protocolului de Colaborare privind acțiunile de 

monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiții agricole și de mediu 

referitoare la arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil și la arderea pajiștilor 

permanente, din care se amintesc: 

 activități de informare preventivă, în 

toate punctele subordonate APIA 

Prahova în perioada de depunere a 

cererilor de plată de către fermieri 

pentru anul 2021; 

 colaborarea cu APIA și Direcția 

silvică Prahova în vederea elaborării 

de materiale informative cu privire la 

interzicerea utilizării focului deschis 

pentru arderea vegetației uscate de pe 

terenurile arabile și pajiștile 

permanente; 

 controale de specialitate în vederea 

stopării fenomenului de incendiere a 

miriștilor, a resturilor vegetale de pe terenurile arabile și pajiștile permanente împreună cu 

reprezentanții APIA; 

 s-au organizat și desfășurat întâlniri în vederea reinstruirii responsabililor cu privire la utilizarea 

aplicației LPISWEB. Personalul desemnat din cadrul Centrului județean APIA a instruit 

responsabilii din cadrul ISUJ Prahova și cu privire la modalitățile de transmitere a print screen-

urilor din aplicația LPISWEB, împreună cu coordonatele geospațiale wgs 80 sau stereo 70. La 

această activitate au participat și comandanții de subunități. 

2.1.4. ACORDAREA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE 
În ceea ce privește acordarea de asistență tehnică de specialitate s-au înregistrat 789 de 

activități din care 631 pe segmentul avizare autorizare, 107 pe segmentul prevenirea incendiilor și 51 

pe segmentul prevenirea dezastrelor. 
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2.1.5. ACTIVITATEA  DE INFORMARE PREVENTIVĂ 
DIN PUNCT DE VEDERE AL ACTIVITĂȚII DE INFORMARE PREVENTIVĂ AU FOST 

DESFĂȘURATE UN NUMĂR DE 341 EXERCIȚII DE ALARMARE, EVACUARE ȘI 

INTERVENȚIE LA LOCUL DE MUNCĂ CU 5291 PARTICIPANȚI.  

Instruiri la operatori economici 512 cu 3571 participanți, instituții 231 cu 2899 participanți, 

localitate 9 cu 103 participanți.  

Activitățile de informare preventivă 

s-au materializat cu ocazia controalelor, 

exercițiilor, activități interactive în unitățile 

de învățământ, puncte de informare, Ziua 

Porților Deschise etc. conform calendarului 

cu principalele activități de informare și 

educație preventivă stabilit prin Ordinul 

Director al IGSU și al ordinelor ulterioare. 

Cu ocazia zilei Marți 13 – Ziua 

Informării preventive s-au organizat puncte 

de informare preventivă pe timpul cărora s-

au distribuit pliante primite de la IGSU în 

baza protocoalelor încheiate. Activitățile de 

informare preventivă s-au desfășurat și în 

cadrul detașamentelor respectiv sediul 

unității. De asemenea s-a participat împreună cu compartimentul SPIRC la Caravana SMURD și 

Centrul mobil de instruire a populației. 

Distribuirea Ghidului de bune practici pentru depozitarea și utilizarea în siguranță a 

îngrășămintelor în ferme 2021 respectiv Muniție neexplodată transmis de către Inspectoratul General 

pentru Situații de Urgență. 

2.1.6. MĂSURI, ORDINE, PRECIZĂRI   

Măsuri, ordine, precizări care să vizeze activităţile preventive pentru perioada următoare și 

activitatea individuală a inspectorilor 

 urmărirea aplicării prevederilor legale, mai ales în contextul modificărilor legislative în domeniul 

securității la incendiu, în scopul asigurării nivelului de securitate al cetățeanului; 

 organizarea de ședințe de lucru cu factorii implicați (proiectanți, evaluatori, constructori etc.) în 

asigurarea cerinței esențiale securitatea la incendiu, pentru cunoașterea, însușirea și aplicarea  

prevederilor actelor normative și reglementărilor specifice în domeniu; 

 îmbunătățirea colaborării interinstituționale între inspectorat și autoritățile locale în domeniul 

prevenirii situațiilor de urgență; 

 continuarea campaniilor naționale de informare și educare preventivă aflate în derulare; 

 verificarea permanentă a activității desfășurate de inspectorii de specialitate, în scopul asigurării 

executării unor activități preventive eficiente, cu respectarea prevederilor Codului de etică și 

deontologie stabilit prin OMAI 1489/2006; 

 reducerea numărului de clădiri care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu 

punându-se accent pe clădirile cu destinația de sănătate și învățământ; 

 urmărirea îndeplinirii condițiilor legale de funcționare a obiectivelor autorizate din punct de 

vedere al securității la incendiu și/sau protecție civilă, precum și a celor care au fost puse în 

funcțiune fără obținerea autorizației; 

 conștientizarea managementului operatorilor economici de tip SEVESO asupra necesității 

creșterii gradului de siguranță industrială, precum și în transportul rutier, prin folosirea celor mai 
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bune tehnici și utilaje disponibile, prin instituirea de măsuri organizatorice și dotare 

corespunzătoare pentru minimizarea accidentelor în care pot fi implicate substanțe periculoase. 

 CENTRUL OPERAȚIONAL JUDEȚEAN 

2.2.1. INTRODUCERE 

În anul 2022, Centrul Operațional Județean şi-a desfășurat activitatea în baza cadrului 

normativ incident, efortul fiind direcționat pentru atingerea obiectivelor stabilite prin planurile 

trimestriale cu principale activități, prin îndeplinirea permanentă a funcţiilor de monitorizare, 

evaluare, înştiinţare, avertizare,  prealarmare, alertare şi coordonare tehnică operațională a 

intervențiilor în situații de urgență, la nivelul zonei de competenţă. 

Se impune a fi evidențiat faptul că activitatea operativă a centrului operațional a fost 

prioritizată în raport de atribuțiile/misiunile date spre competență, în analizele de resort punându-

se în evidență, aptitudinile și atitudinile personalului în ce privește rezolvarea tuturor problemelor 

specifice într-un timp foarte scurt și cu efective reduse, capabilitățile , riscurile și vulnerabilitățile 

din zona de competență, responsabilizarea tuturor entităților cu atribuții în domeniu, asigurarea 

fluxului informațional decizional, conducerea unitară a tuturor forțelor la locul producerii 

evenimentului. 

2.2.2. MANAGEMENT OPERAŢIONAL –COORDONARE ȘI 

CONDUCEREA INTERVENȚIEI 
Centrul Operaţional Judeţean a asigurat în cursul anului 2022, prin personalul Compartimentul 

Monitorizare Situaţii de Urgenţă şi Dispecerat, gestionarea apelurilor de urgenţă prin aplicaţia 

COORD-COM 112, potrivit Metodologiei privind cooperarea agenţiilor de intervenţie, alertarea 

structurilor de intervenţie şi menţinerea legăturii cu forţele proprii care s-au deplasat la intervenţii, 

transmiterea operativă a ordinelor şi menţinerea legăturilor de comunicaţii cu eşaloanele superioare 

şi cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă.  

La nivelul Centrului Operaţional Judeţean au fost elaborate şi/sau actualizate documentele 

operative din punctul de comandă al inspectoratului, respectiv: 

 Harta cu organizarea intervenţiei în zona de competenţă; 

 Anexele la Harta cu organizarea intervenţiei în zona de competenţă 

 Schema cu riscurile teritoriale; 

 Planul roşu de intervenţie judeţean;  

 Planuri, documente şi proceduri specifice de intervenţie; 

 Plan de urgenţă externă la DACHESER ROMÂNIA; 

 Plan de urgenţă externă la Rafinăria LUK OIL – Ploiești; 

 Plan de urgenţă externă la GAS PECO – Ploiești; 

 Planul de analiză și acoperire a riscurilor; 

 Plan de evacuare în situații de urgență al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului 

Prahova; 

 Plan județean privind  prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la 

cutremure și/sau alunecări de teren; 

 Plan de evacuare în situații de protecție civilă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al 

județului Prahova; 

 Analize ale situaţiei operative 

Personalul din cadrul compartimentului Analiză, evaluare şi coordonarea intervenţiei a 

gestionat permanent aplicația informatică SMISU, privind evidenţa acţiunilor de intervenţie şi au 

asigurat săptămânal, lunar, trimestrial, semestrial şi anual analize ale situaţiei operative.  

Analizele care au vizat evoluţia incendiilor au fost înaintate către Inspecţia de Prevenire pentru 

dispunerea măsurilor compensatorii de diminuare a numărului de incendii.  

 Planuri de măsuri elaborate la nivelul I.S.U.J. Prahova 

În perioada ianuarie 2022 – decembrie 2022 au fost întocmite 35 de Planuri de măsuri pentru 

asigurarea măsurilor specifice din competenţă pe timpul vizitelor unor înalţi demnitari în judeţul 

Prahova sau activităţi cu public numeros. 
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 Misiuni gestionate de I.S.U.J. Prahova în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2022 

 

În cursul anului 2022 toate cadrele au fost angrenate în cadrul proiectului MULTIRISC MODUL 

III, organizat sub patronajul IGSU, atât de inițiere (3 cadre) cât și de perfecționare (4 cadre) cu un 

număr însumat de 60 zile lucrătoare. 

 Gestionarea afluxului de cetățeni străini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat, 

din Ucraina 

Începând cu luna martie a anului 2022, odată cu activarea CJCCI Prahova, Centrul 

Operațional a gestionat criza de aflux al persoanelor refugiate care provin din zona conflictului armat. 

În perioada 07 – 09.03.2022, personalul din cadrul ISU Prahova, în colaborare cu autoritățile publice 

locale, au dispus măsurile necesare pentru preluarea, transportul, cazarea și hrănirea a unui număr de 

702 persoane sosite din zona de conflict armat. 

Din cele 702 persoane refugiate, desantate în municipiul Ploiești din garniturile de tren ce 

tranzitau judeţul Prahova către Bucureşti, doar un număr de 183 de persoane au dorit să rămână pentru 

o perioadă mai lungă de timp pe raza județului Prahova, restul de persoane refugiate și-au manifestat 

dorința, să staționeze pentru o zi, urmând să se deplaseze mai departe către statele din Europa de Vest. 

Începând cu 

luna martie și până în 

prezent o medie lunară 

de aproximativ 150 de 

persoane fizice care 

dețin locuințe pe raza 

județului Prahova au 

găzduit, în condițiile 

stabilite de prevederile 

legale o medie lunară 

de aproximativ 700 de 

persoane refugiate, 

cărora li s-au oferit 

cazarea și hrănirea 

zilnică, cu decontarea cheltuielilor pentru servicii oferite. De asemenea, din luna aprilie și până în 

prezent unele instituții publice și persoane juridice nominalizate prin hotărâri CJSU și-au manifestat 

disponibilitatea de a oferii servicii de cazare și hrănire pentru persoanele refugiate pentru anumite 
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perioade de timp. În luna aprilie un număr de 9 locații de cazare și hrănire au găzduit aproximativ 

200 de persoane refugiate, numărul locațiilor cât și cel al persoanelor refugiate cazate reducându-se 

cronologic ajungând ca în luna octombrie, să avem în evidență 5 locații eligibile pentru cazare și un 

număr de 52 persoane refugiate.  

            Totodată, în conformitate cu ordinele Inspectorului General pentru Situaţii de Urgenţă, în 

perioada mai-decembrie 2022, în vederea asigurării continuității activităților desfășurate în Punctele 

Operative Avansate (POA) operaționalizate în județele Vaslui, Galați și Suceava din cadrul ISUJ 

Prahova au participat la misiuni un număr de 19 ofițeri și 396 de subofițeri/soldați gradați 

profesioniști. 

2.2.3. MONITORIZARE SITUAȚII DE URGENȚĂ - DISPECERAT 

 

A fost asigurată centralizarea datelor şi informaţiilor privind situaţia operativă din zona de 

competenţă a inspectoratului, precum şi raportarea acestora prin aplicaţiile SIMIEOP, SMISU şi/sau 

reţeaua intranet MMAI-IGSU (aplicaţiile Inundaţii, Înzăpeziri, Ordine Publică, după caz), prin poşta 

electronică (e-mail sau ROAI-MCC), prin fax şi telefon (fix, mobil sau reţeaua MAI/IC), prin reţeaua 

SMS-STS, cât şi prin staţiile TETRA. 

Dispeceratul funcționa într-un spațiu configurat nevoilor operative ale anilor ’90 iar  numărul 

mare de solicitări și 

intervenții a făcut ca 

vechiul spațiu sa fie 

necorespunzător 

dinamicii de lucru 

actuale, motiv pentru 

care  inspectoratul a 

demarat în luna iunie 

modernizarea 

dispeceratului integrat. 

Acesta a fost mutat într-

o alta locație cu spatii 

mult mai generoase și 

practic construit de la 0. 

Modernizarea 

dispeceratului asigură 

creșterea 

interoperabilității în domeniul gestionării situațiilor de urgență, un management optim al resurselor 

de intervenție și disponibilitatea tuturor informațiilor necesare gestionării urgențelor individuale sau 
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colective, oferindu-se un tablou operațional integrat al 

intervenției la caz, actualizat în timp real, pentru un 

răspuns cât mai eficient al autorităților.  

Noua locație și noua formulă asigură o sustenabilitate și 

durabilitate mai mare prin adaptarea mai facilă la nivelul 

cerințelor lumii moderne în care trăim, unde totul 

evoluează de la o zi la alta, o lume în care tehnologia nou 

apărută a ajuns să ne ajute în fiecare aspect al vieții.      

La nivelul dispeceratului, în perioada analizată, au 

fost desfășurate următoarele activităţi: 

 au fost monitorizate un număr de 31266 transporturi 

speciale, respectiv o medie de 86/zi; 

 au fost primite/transmise 19466 documente prin poşta 

electronică (SMEC, e-mail și 

intranet) și fax, respectiv o medie de 

53 /zi; 

 au fost transmise 503 Ordine 

Operative către structurile 

subordonate inspectoratului, 

respectiv o medie de 1,37/zi; 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Şerban Cantacuzino” al judeţului 

Prahova a fost notificat cu privire la 

producerea unor fenomene 

meteorologice 

periculoase 

imediate, 

respectiv: 3 

avertizări „COD 

ROȘU”, 48 

avertizări „COD 

PORTOCALIU”, 

202 atenţionări 

„COD GALBEN”, 

20 informări 

meteorologice, 

referitoare la 

prognozele, 

avertizările şi 

observaţiile privind producerea fenomenelor meteorologice/ hidrologice periculoase, înainte de 

manifestare cât şi pe timpul derulării evenimentelor, informându-se astfel cu privire la obiectivele 

afectate, drumurile blocate, măsurile întreprinse, forţele şi mijloacele care acţionează, evaluarea 

situaţiilor create în teren, studiul refacerii obiectivelor. 
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În acest sens au fost transmise prin SMS şi fax rapoarte operative către toate autorităţile 

administraţiei publice locale, structurile din teritoriu ale ministerelor şi ale altor organisme centrale. 

În urma avertizărilor meteorologice/ hidrologice de cod ROȘU și cod PORTOCALIU a fost activat 

C.J.C.C.I. la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului 

Prahova.  

 din punct de vedere al raportării şi monitorizării evenimentelor şi datelor de interes operativ 

conform OMAI S-61/2010, au fost introduse şi transmise către IGSU/CON şi MAI/CNMSO, ca 

evenimente relevante în cadrul platformei informatice SIMIEOP, un număr de 266 fişe de 

eveniment (60 - COVID, 42 – accidente rutiere și feroviare, 83 - incendii, 47 – evenimente 

înregistrate de unitățile și personalul MAI); 

 au fost întocmite 58 

Jurnale ale acţiunilor 

operative; 

 au fost întocmite 58 

Jurnale ale acţiunilor 

operative; 

 au fost  transmise un 

număr de 182 de 

mesaje prin sistemul 

RO-ALERT, astfel:  

o 21 mesaje 

avertizări 

meteo/ hidro,  

o 4 incendii,  

o 157 mesaje 

avertizări 

animale 

sălbatice;  

 pe timpul 

intervenţiilor în  situaţii de urgenţă, a avertizărilor şi atenţionărilor privind manifestarea 

fenomenelor meteorologice periculoase, prin aplicaţiile informatice Inundaţii, Înzăpeziri şi 

Ordine publică din reţeaua intranet precum şi prin celelalte aplicaţii informatice şi machete 

existente în punctul de comandă, s-au transmis date şi informaţii operative către eşalonul superior 

şi Prefectura Prahova. 

 au fost efectuate exerciţii 

de antrenament, utilizând 

echipamentele de 

înştiinţare-alarmare 

SONIA, precum şi staţia 

UUS YAESU FT DX 

3000. 

În anul 2022, 

personalul MSUD a 

monitorizat şi gestionat  63631 

solicitări, cu o medie de 174/ 

zi.  

În anul 2022 echipajele 

specializate din cadrul 

structurilor de intervenţie ale 

inspectoratului au participat la 
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un număr de 4898 acţiuni pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă 

cauzate de incendii, arderi necontrolate, alunecări de teren, inundaţii, asanări şi distrugeri de muniţie, 

salvări de persoane şi animale, etc. în creștere faţă de anul 2021 cu 11,91%, respectiv cu 1777 

intervenţii. 

Tot în aceeaşi perioadă, s-au gestionat 14.910 intervenţii, dintre care 4898 situaţii de 

urgenţă şi 10.012 SMURD, rezultând o medie de 38,51 / zi. 

Numărul 

intervenţiilor 

gestionate de 

structurile de 

intervenţie a crescut 

faţă de anul anterior 

cu 11,91%. 

Pentru cele 

4898 situaţii de 

urgenţă la care s-a 

acţionat în anul 

2022 echipajele 

specializate din 

cadrul structurilor 

de intervenţie au 

înregistrat un timp 

mediu de răspuns 

de 12,44 minute şi un timp mediu de intervenţie de 147,35 minute. 

EFECTELE SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GESTIONATE 
1. Intervenţia la incendii 

  În perioada analizată 

echipajele specializate pentru 

intervenţie din cadrul 

structurilor de intervenţie au 

acţionat pentru localizarea, 

lichidarea şi înlăturarea 

efectelor  negative a 640 

incendii, în creștere faţă de 

anul 2021 cu 5,09%, respectiv 

31 evenimente. 

 Din numărul total de 

intervenţii la care inspectoratul 

a participat, 42 intervenţii au 
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fost în cooperare cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă sau serviciile private pentru situaţii 

de urgenţă şi una gestionată de serviciile voluntar pentru situaţii de urgenţă. 

SITUATIA INCENDIILOR ÎN FUNCȚIE DE SURSA DE APRINDERE 

Pe timpul acţiunilor de localizare, lichidare şi înlăturare a efectelor negative generate de 

incendii au fost salvate bunuri materiale în valoare de 616.942.600 lei. 
Pentru gestionarea 

eficientă a incendiilor 

produse în anul 2022 

inspectoratul a acţionat 

cu 1190 autospeciale 

de lucru cu apă şi 

spumă, 1022 

autospeciale de 

capacitate mare, 168 

autospeciale de 

capacitate medie, 25 

autospeciale pentru 

salvare de la înălţime, 

0 autocamioane de 

intervenţie, 3 

motopompe, 41 alte 

tipuri de autospeciale, 

228 ofiţeri, 7 maiştrii 

militari şi 6278 

subofiţeri. Alte forţe: 

209 SVSU/SPSU, 993 

poliţie, 99 jandarmi. 

În anul 2022 la 

nivelul unităţii 

administrativ - 

teritoriale a judeţului 

Prahova s-au 

înregistrat 1228 arderi 

necontrolate, în 

general la vegetaţia uscată pe 

terenurile aflate în 

administrarea consiliilor 

locale, o CREȘTERE de 

214,06% faţă de anul 

2020, respectiv 837.  

 

Din numărul total de 

arderi necontrolate la care 

forţele de intervenţie din 

cadrul subunităţilor au 

acţionat pentru localizarea, 

lichidarea şi limitarea 

efectelor acestora, 50 de 

evenimente au fost în cooperare cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi 5 în cooperare cu 

serviciile private pentru situaţii de urgenţă. 

Arderile necontrolate de vegetaţie uscată produse în anul 2022 au afectat o 

suprafaţă de 6806,83 hectare de teren 
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Referitor la arderile necontrolate de 

vegetatie uscata, precizez faptul ca în anul 

2022 acest fenomen a pus la grea încercare 

ISU Prahova alaturi de IJJ, IPJ si UAT-urile 

din judet Prahova ocupand un loc fruntas în 

clasamentul national, iar acest lucru s-a 

reflectat în pagubele înregistrate, tehnica de 

luptă suprasolicitată, și nu în ultimul rând, 

vulnerabilizarea județul deoarece în cazul 

unor intervenții de amploare (rafinării sau 

alte obiective SEVESO)  capabilitățile 

inspectoratului erau fie agrenate în aceste 

tipologii de intervenții ori în imposibilitatea 

de a interveni la capacitate maximă din 

cauza tehnicii deteriorate. Astfel, din 

experiența anului anterior am observat 

nevoia surselor de apă suplimentară în 

zonele greu accesibile, iar în parteneriat cu 

CJ Prahova s-au achiziționat două 

cisterne de capacitate mare pentru acțiunea 

la acest tip de intervenții. 

INTERVENŢII DEOSEBITE GESTIONATE FORȚELE ȘI MIJLOACELE ISUJ 

PRAHOVA ÎN ANUL 2022 

STINGEREA INCENDIULUI IZBUCNIT ÎN DATA DE 22.02.2022  

LA HALA DE PROCESARE CARNE, APARȚINÂND S.C. ANA & CORNEL DIN 

LOCALITATEA MIZIL 

  

În data de 22.02.2022, ora 02:46, dispeceratul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Șerban 

Cantacuzino”, al județului Prahova a fost anunțat 

prin intermediul Sistemului Național Unic pentru 

Apeluri de Urgență 112, despre producerea unui 

incendiu la o fabrică de procesare a cărnii, amplasată 

în orașul Mizil. 

Pentru localizarea și lichidarea incendiului au 

acționat 6 ofițeri și 45 de subofițeri din X subunitati 

ale ISU PH , care au intervenit cu 8 autospeciale de 

stingere cu apă și spumă, 2 autoplatforme de salvare 

de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare și 3 

autospeciale de primă intervenție și comandă pentru 

stingerea halei și pavilionului administrativ 

incendiate și pentru protejarea celorlalte construcții 

învecinate.  

Asistența medicală de urgență s-a realizat cu 

ajutorul unei unități de terapie intensivă mobilă și a 

unui echipaj de prim ajutor SMURD.  

Pentru gestionarea operativă a evenimentului 

forțele ISU Prahova au fost sprijinite de echipaje 

medicale din cadrul SAJ, fluidizarea traficului și 

măsurile de ordine publică fiind realizate de 

lucrători din cadrul IPJ și IJJ. 
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STINGEREA INCENDIULUI IZBUCNIT ÎN DATA DE 09.06.2022 

LA FABRICA DE MOBILĂ S.C. BRADUL S.R.L. DIN LOCALITATEA MĂNECIU 
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În data de 09.06.2022, 

ora 00:30, Dispeceratul 

Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Șerban Cantacuzino”, 

al județului Prahova a fost 

anunțat prin intermediul 

Sistemului Național Unic pentru 

Apeluri de Urgență 112, despre 

producerea unui incendiu în 

comuna Măneciu, sat Măneciu 

Pământeni, nr. 1280,  județul 

Prahova, la o hală de producție, 

depozite material lemnos. 

Arderea se manifesta 

violent, cu flacără deschisă și 

degajare masivă de fum în zona 

halei de producție, depozite, 

ateliere, magazii și materiale 

combustibile solide din curtea fabricii. 

Pentru stingerea incendiului s-au realizat 8 dispozitive de lucru cu apă și spumă (16 țevi de 

refulare tip ”C” de la 8 autospeciale, 2 dispozitive de lucru cu apă tip ”D” și 1 monitor de la 

autoplatforma de salvare de la înălțime) pentru stingerea halei și pavilionului administrativ incendiate 

și pentru protejarea celorlalte construcții învecinate. 

Pentru gestionarea operativă a evenimentului structurile MAI au acționat în sistem integrat, 

fluidizarea traficului și măsurile de ordine publică fiind realizate de echipaje specializate din cadrul 

IPJ și IJJ. 

INCENDIU IZBUCNIT ÎN DATA DE 24.07.2022 LA SOCIETATEA DE COLECTARE  

ȘI RECICLARE DEȘEURI S.C. ECO BURN S.R.L. DIN LOCALITATEA BRAZI 

În de 24.07.2022 , ora 16:18, Dispecera-tul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Șerban 

Cantacuzino”, al județului Prahova a fost anunțat prin intermediul Sistemului Național Unic pentru 

Apeluri de Urgență 112, despre producerea unui incendiu la o societate de colectare și reciclare 

deșeuri în comuna Brazi, sat. Negoiești. 



      RAPORT DE EVALUARE 

PAGE   29 

La sosirea 

forțelor de intervenție 

incendiul se manifesta 

cu flacără deschisă la 

deșeuri din interiorul 

halei de depozitare, 

precum și în curtea 

societății cu degajare 

masivă de fum. 

Pentru 

localizarea și lichidarea 

incendiului au acționat 

2 subunități cu 4 ofițeri 

și 27 de subofițeri, care 

au intervenit cu 4 

autospeciale de stingere cu 

apă și spumă, 1 

autoplatformă de salvare de 

la înălțime, 1 autospecială de 

descarcerare grea și 3 

autospeciale de primă 

intervenție și comandă. 

În sprijinul 

serviciilor profesioniste de 

intervenție a acționat și un 

echipaj al Serviciului Privat 

pentru Situații de Urgență 

Falck. 

Pentru gestionarea 

operativă a evenimentului 

structurile MAI au acționat 

în sistem integrat, fluidizarea traficului și măsurile de ordine publică fiind realizate de echipaje 

specializate din cadrul IPJ și IJJ. 

ACCIDENT 

AVIATIC PRODUS 

ÎN DATA DE 

26.03.2022 PE 

RAZA COMUNEI 

TÂRGȘORUL 

VECHI, SAT 

STREJNICU 

 

În data de 26. 

03.2022, salvatorii 

prahoveni au fost 

solicitați să intervină 

ca urmare a producerii 

unui accident aviatic 

produs pe raza 

comunei Târgșorul 

Vechi, sat Strejnicu.  
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Ajunși la fața 

locului s-a constatat că 

este vorba despre un 

avion de acrobație în 

care se afla doar 

pilotul. Din nefericire, 

medicul prezent la fața 

locului nu a putut decât 

să constate decesul 

acestuia. 

Pentru gestionarea 

operativă a 

evenimentului au fost 

alocate următoarele 

forțe și mijloace: 1 

ASAS, 1DESC, 1EPA 

și U-TIM. În sprijinul 

forțelor ISUJ Prahova 

la fața locului s-a 

deplasat și elicopterul 

SMURD. 

INTERVENȚIA FORȚELOR ȘI MIJLOACELOR ISUJ PRAHOVA ÎN URMA 

ACCIDENTULUI RUTIER CARE S-A PRODUS ÎN DATA DE 11.02.2022 PE DN 1 ÎN 

CARE A FOST IMPLICATĂ O AUTOCISTERNĂ 

 

S-a intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și acordarea 

primului ajutor medical, ca urmare a producerii unui accident rutier produs pe DN 1, Centura de Vest 

a mun. Ploiești. 

La momentul sosirii forțelor și mijloacelor la locul intervenției cisterna era răsturnată în afara 

părții carosabile și prezenta scurgeri masive de carburant. 

S-a realizat tranzvazarea motorinei din cisterna avariată și repunerea autocisternei pe roți. 

ISUJ Prahova a intervenit cu 2 ASAS, 1 SMURD. 1 AMOp. și 2 APIC. 
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Pregătirea prin exerciții și recunoașteri în teren 
În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, 

în scopul verificării permanente a capacităţii 

de intervenţie la nivelul obiectivelor 

identificate ca surse de risc, planurilor de 

intervenţie specifice fondului forestier, pentru 

antrenarea structurilor profesioniste în 

vederea îndeplinirii misiunilor specifice în 

situaţia producerii unor accidente, avarii, 

explozii și incendii pe căile de transport 

precum și pentru antrenarea structurilor 

profesioniste în vederea îndeplinirii misiunilor 

specifice în situaţia producerii unui seism, 

ISUJ Prahova a planificat, organizat şi 

desfăşurat 4 exerciţii de antrenament, după 

cum urmează :  

 EXCOM – Exerciţiu combinat, cu forţe şi 

mijloace în teren pentru antrenarea 

structurilor profesioniste în vederea 

îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia 

producerii unor accidente, avarii, explozii 

și incendii în activități de depozitare 

produse periculoase în obiective tip 

SEVESO, de risc chimic la  P&G Urlați; 

 EXCON -  Exerciţiu de conducere, fără 

forțe și mijloace în teren, pentru antrenarea factorilor de conducere  în vederea îndeplinirii 
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misiunilor specifice în situaţia producerii unor fenomene meteorologice extreme periculoase pe 

raza județului Prahova;  

 EXCOM – Exerciţiu combinat, cu forțe și mijloace în teren, pentru antrenarea factorilor de 

conducere și a structurilor de intervenție în vederea îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia 

producerii unui seism în municipiul Ploiești; 

 EXCOM – Exerciţiu combinat, cu forţe şi mijloace în teren pentru antrenarea structurilor 

profesioniste în vederea îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia producerii unui incendiu la 

Fondul Forestier Valea Doftanei și Fondul 



      RAPORT DE EVALUARE 

PAGE   33 

Forestier Câmpina (Exercițiu de zi și  noapte)  

 

COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ 

Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova a participat 

şi pregătit 35 şedinţe ale C.J.S.U. (1 şedinţă ordinară, 34 

şedinţe extraordinare), în care au fost aprobate 36 

Hotărâri. 

Personalul din cadrul compartimentului a actualizat şi gestionat baza de date referitoare la 

prognozele, informări, avertizările şi observaţiile privind producerea fenomenelor meteorologice 

periculoase, înainte de manifestare cât şi pe timpul derulării evenimentelor, informându-se astfel cu 

privire la obiectivele afectate, drumurile 

blocate, măsurile întreprinse, forţele şi 

mijloacele care acţionează, evaluarea 

situaţiilor create în teren, studiul refacerii 

obiectivelor.   

În această perioadă, pentru buna 

desfăşurare a activităţilor specifice, 

Secretariatul Tehnic Permanent al 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă a întocmit/actualizat următoarele 

documente operative: 

 Planul cu principalele activităţii al 

Comitetului Judeţean  pentru Situaţii de 

Urgenţă Prahova pentru anul 2022; 

 Actualizarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, pe anul 

2022;  

 Planul de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei prelungite – 2022; 

 Planul de măsuri pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare normală a activităţilor economice şi 

sociale în sezonul de iarnă 2022-2023, la nivelul judeţului Prahova. 

 Schema cu riscurile teritoriale ale judeţului Prahova; 
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 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Prahova; 

 Componenţei CJSU şi a Grupurilor de 

Suport Tehnic. 

 Componenţa Centrelor Operative şi a 

Comitetelor Locale pentru Situaţii de 

Urgenţă din judeţul Prahova. 

Sub coordonarea Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, 

Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă 

şi instituţiile/structurile cu atribuţii în 

managementul situaţiilor de urgenţă au 

participat la evaluarea şi constatarea 

pagubelor şi efectelor  negative produse ca 

urmare a fenomenelor de origine hidro-

meteorologice în 43 localităţi, procesele 

verbale întocmite fiind postate pe site-ul 

unităţii. De asemenea au participat la 

evaluarea şi constatarea pagubelor şi 

efectelor negative în agricultură, produse ca urmare a fenomenelor meteorologice în 26 localităţi. 

Datorită manifestării fenomenelor meteorologice şi a celor de origine geologică, au fost 

soluţionate un număr de 19 petiţii. 

În perioada 28.04-31.05.2022 specialişti din cadrul compartimentului au participat în comisia 

de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi formaţiunile torenţiale de pe 

versanţi din zona localităţilor şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru 

asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari constituită prin Ordinul Prefectului judeţului Prahova 

nr. 124/2022.. 

Toate localităţile în care au avut loc verificări fac parte din Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară – Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova şi au încheiate contracte 

de prestări servicii de salubrizare pe raza comunelor/oraşelor, aflat în termen de valabilitate. 

 Recunoașteri în teren. 

În intervalul de referință la nivelul Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență al județului Prahova au fost executate 5  recunoașteri în teren, din care 4 planificate 

la  S.C. Detergenți Urlați, Haier România, Bergenbier S.A. Ploiești și British American Tobacco, iar 

o recunoaștere efectuată premergător desfășurării exercițiilor cu forțe și mijloace în teren în 

municipiul Ploiești. 

 

PROTECŢIA CIVILĂ 

 

La nivelul Compartimentului Misiuni Protecţie 

Civilă s-au desfăşurat următoarele activităţi, potrivit 

fişelor cadru: 

1. PE LINIE DE ÎNŞTIINŢARE, ALARMARE ŞI 

EVACUARE (Î.A.E): 

 În baza planificării şi organizării 

exerciţiilor de alarmare publică, în anul 2022 s-au 

desfăşurat un număr de 11 exerciţii de verificare a modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare 

a activităţilor de înştiinţare, prealarmare, avertizare, alarmare şi evacuare la operatorii economici 

sursă de risc din judeţul Prahova, pe amplasamentul cărora s-au desfășurat și exercițiile de intervenție 

în situații de urgență.  
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Tipul de risc ce au stat la baza organizării şi desfăşurării exerciţiilor implicate în gestionarea 

acestora a fost accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport și depozitare – 11 

exerciţii de înştiinţare, prealarmare, avertizare, alarmare şi evacuare a populaţiei.  

 Au fost soluţionate un număr de 7 planuri de evacuare, atât de la comitetele locale pentru 

situaţii de urgenţă cât şi de la instituţii publice şi operatorii economici. Din totalul celor 7 planuri de 

evacuare, 6 planuri au fost avizate (5 la un operator economic și 1 la o localitate), iar 1 plan a fost 

respins (1 la operatori economici);  

 conform ordinului director nr. 37119 din data de 14.01.2022, au fost înaintate un număr 10 

raportări privind unele evidenţe şi activități din domeniile Centrului Operațional 

Național, conform anexelor prevăzute în ordinul mai sus menţionat; 

2. PE LINIE DE ASANARE PIROTEHNICĂ ŞI 

ADĂPOSTIRE (A.P.A.):               

În anul 2022, echipa pirotehnică din cadrul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Șerban 

Cantacuzino” al judeţului Prahova a intervenit la 25 

misiuni pirotehnice. 

   Din totalul de 25 misiuni la care a intervenit 

echipa pirotehnică a I.S.U.J. Prahova, la 23 dintre 

acestea s-a intervenit pentru asanare iar după cercetarea 

terenului la 2 misiuni nu au fost descoperite elemente de 

muniție. 

Elementele de muniție descoperite și ridicate din 

zona de competență au fost predate către depozitul 

Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență 

Ciolpani (U.S.I.S.U.) deoarece în cadrul ISUJ Prahova 

nu există depozit de muniție iar la nivelul județului 

Prahova nu a fost identificat un teren destinat distrugerii 

de muniție rămasă neexplodată din timpul conflictelor 

armate. 

    Situaţia grafică privind activitatea de asanare 

pirotehnică la nivelul judeţului se prezintă astfel: 

 În zona de competență a Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ,,Șerban Cantacuzino” al 

județului Prahova se regăsesc un număr de 190 

adăposturi de protecție civilă.  

În funcție de starea de operativitate, situația 

se prezintă astfel: 

 conform ordinului director nr. 37119 din 

data de 14.01.2022, au fost înaintate un număr 4 

raportări privind unele evidenţe şi activități din 

domeniile Centrului Operațional Național, conform 

anexelor prevăzute în ordinul mai sus menţionat. 
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3. PE LINIE DE URGENŢE NUCLEARE, RADIOLOGICE, CHIMICE  

SAU BIOLOGICE (C.B.R.N.): 

conform ordinului 

director nr. 37119 din data 

de 14.01.2022, au fost 

înaintate un număr de 2 

raportări privind unele 

evidenţe şi activități din 

domeniile Centrului 

Operațional Național, 

conform anexelor 

prevăzute în ordinul mai 

sus menţionat; 

4. pe linie de 

urgenţe CBRN, se 

execută activităţi de 

monitorizare a 

transporturilor de 

substanţe periculoase ce 

tranzitează judeţul  

ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ ŞI PRIM AJUTOR CALIFICAT 

În anul 2022, activitatea Compartimentului  Asistenţă Medicală de Urgenţă şi Prim ajutor Calificat, 

a constat în principal în 

conducerea, îndrumarea 

şi coordonarea 

activităţilor echipajelor 

S.M.U.R.D., asigurând 

respectarea 

protocoalelor şi 

procedurilor de 

acordare a primului 

ajutor calificat, s-au  

elaborat planuri şi 

programe de pregătire 

profesională a 

personalului echipajelor 

SMURD, de asemenea, 

s-au elaborat analize, evaluări şi sinteze periodice privind acţiunile de intervenţie ale în baza 

Dispoziţiei Secretarului de stat Şef al Departamentului pentru Situaţii de urgenţă Dr. Raed Arafat, nr. 

562 din 12.04.2016 s-a elaborat analizele lunare şi 

trimestriale ale activități echipajelor SMURD acestea 

prezentându-se în ședințele comune cu UPU Ploieşti 

şi SAJ Prahova, organizate la sediul ISUJ Prahova; 

 s-a monitorizat permanent înlocuirea tuturor 

medicamentelor şi materialelor sanitare cu termen 

de valabilitate care urma să expire (din dotarea 

ambulanţelor şi a autospecialelor MU, ATPVM, 

AIACC, dar și a autospecialelor prevăzute cu 

modul de prim ajutor; A verificat şi asigurat 

permanent stocul de materiale medico-sanitare şi 

medicamente; 
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 s-a colaborat permanent cu UPU Ploiești pentru remedierea disfuncționalităților apărute pe timpul 

intervenţiilor; 

 s-au executat, împreună cu şeful centrului operaţional și 

personalul UPU Ploiești, 24 de controale la ambulanţele 

SMURD, ATPVM, AIACC şi la autospecialele de lucru 

cu apă şi spumă prevăzute cu modul medical; 

 13 subofițeri au participat la „Cursul de prim ajutor 

calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare”, 

organizat la Centrul de Formare şi Pregătire în 

Descarcerare şi Asistenţă  Medicală de Urgenţă 

Dâmbovița cu o durată de 4 săptămâni; 

 5 paramedici au participat la „Stagiul de pregătire a 

personalului paramedical”, organizat la Centrul de 

Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă  

Medicală de Urgenţă  Dâmboviţa cu o durata de 9 zile; 

 în cadrul inspectoratului s-a desfăşurat Cursul  de 

pregătire a voluntarilor în „Acordarea primului ajutor de 

bază”, iar 100 de voluntari au dobândit în urma absolvirii 

competenţe în domeniul primului ajutor de bază; 

  în conformitate cu prevederile Planului de măsuri privind pregătirea personalului Ministerului 

Afacerilor Interne pentru acordarea primului ajutor cu nr. 

320496/ 28.01.2022, a Ordinului Inspectorului General nr. 

30609/IG din 31.08.2022, a OIGSU nr.30839 din 

27.09.2022 și  a Ordinului IGSU nr.30953 din 07.10.2022 

privind pregătirea personalului IGPR și IGJR, Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al 

judeţului Prahova, a organizat şi desfăşurat cursuri de 

pregătire în acordarea primului ajutor de bază, cu personalul 

IPJ Prahova la sediul din Str. Vasile Lupu, IJJ Prahova și  

Gruparea  de Jandarmi Mobilă Ploiești la sediul din str. Ghe. 

Gr. Cantacuzino, au participat 246 angajați MAI, 111 

polițiști si 135 jandarmi;  

 în perioada 09.09- 11.09.2022 prin campania „Fii 

pregătit” în 

Caravana SMURD 

la Sinaia populaţia 

a fost instruită în 

vederea acordării 

primului  de bază 

(1834 persoane - 845 adulţi şi 989 copii);  

 în data de 21.09.2022 în „Centrul mobil de instruire a 

populației pentru răspuns la situații de urgentă” la 

Ploiești, elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului 

Elie Radu  au fost instruiți în vederea acordării primului 

ajutor de bază (816 persoane - 50 adulţi şi 766 copii); 

 Susținerea temelor de „Acordarea Primului Ajutor de 

Bază” la : 

 unităţi de învăţământ : Școala de agenți de poliție „Vasile 

Lascăr” Câmpina (681 elevi), Liceul ”Brâncoveanu 

Voda” Urlați (213 elevi), Școala gimnazială Puchenii 

Mari (118 elevi), Școala gimnaziala Albești Paleologu 

(77 elevi), Colegiul Mihail Cantacuzino Sinaia (68 persoane - 59copii, 9 adulți);  
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 maratonul resuscitării  la unități 

de învățământ susținut de UPU 

medici - 6 asistenți -7 si ISU 

coordonator SMURD, voluntari 

24 - unități de învățământ  (7) , 7 

zile , 25 ore, instruit 2170 

pers(2040 copii si 130 adulți); 

 personal angajat:  CNPPMSU 

Ciolpani (30 ofițeri și subofițeri 

), Agenția Naționala Antidrog 

(20 persoane); 

 alte unități:  TCE Ploiești (30 

persoane), Parohia Urlați (80 

persoane - 20 adulți. 60 copii); 

 s-a organizat activitatea de evaluarea anuală a paramedicilor care s-a desfăşurat în perioada 20.09 

- 15.12.2022, paramedicii obținând calificative de bine si foarte bine; 

 s-a colaborat cu Direcția Medicală - CMDTA Ploiești pentru imunizarea personalului cu vaccin 

anti COVID şi cu UPU Ploieşti  pentru 

 imunizarea personalului cu vaccin antigripal;  

a) ANALIZA  NUMĂRULUI DE INTERVENŢII: 

b) GRAFICUL COMPARATIV AL INTERVENŢIILOR FAŢĂ DE ANUL 

PRECEDENT:  

Graficul intervenţiilor pe  tipuri de afecţiuni:  
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c)  Timpul mediu de răspuns (urban/rural): 

Anul Timpul mediu de răspuns la solicitări MEDIUL URBAN MEDIUL RURAL 

2021 10.45 min 08.08 min 13.49 min 

2022 11.21 min 07.59 min 14.49 min 
 

d) Timpul mediu de intervenţie: 

Anul Timpul mediu de intervenţie la solicitări MEDIUL URBAN MEDIUL RURAL 

2021 49.36 min 44.28 min 54.54 min 

2022 45.29 min 42.11 min 48.54 min 
 

e) Număr accidente rutiere: 

Nr. 

crt. 
Accidente Tipul intervenţiei 

Nr. intervenţii 

în 2021 

Nr. intervenţii 

in   2022 

Activarea  

Planului Roşu de 

intervenție 

1.  Rutiere 
Prim ajutor 

987 
473 

896 
481 

- 
Descarcerare şi prim ajutor 514 415 

0

100

200

300

400

500

600

PRIM AJUTOR LA
ACCIDENT

DESCARCERARE

ANUL 2022 481 415

ANUL 2021 473 514

481 415
473 514

ANUL 2022 ANUL 2021

0

50

100

150

200

250

ANUL 2021

ANUL 2022



      RAPORT DE EVALUARE 

PAGE   40 

 PREGĂTIREA PENTRU INTERVENȚIE ȘI REZILIENȚA 

COMUNITĂȚILOR 

Activităţile serviciului au fost direcţionate pe pregătirea personalului profesionist pentru 

intervenţie şi a comunităţilor locale pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă prin forţe proprii, precum 

şi prin colaborarea cu alte formațiuni specializate. 

Direcţiile de acţiune au fost stabilite în conformitate cu prevederile legale în domeniul de 

activitate şi s-au bazat, în principal, pe: 

 coordonarea pregătirii personalului operativ şi cel al serviciilor voluntare şi private pentru situaţii 

de urgenţă; 

 colaborarea în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire, prin cursuri, în cadrul centrelor de 

pregătire naţionale a personalului din administraţia publică locală precum şi din instituţii şi 

operatori economici; 

 desfăşurarea activităţilor pentru verificarea respectării criteriilor de performanţă privind avizarea 

serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

 coordonarea pregătirii voluntarilor şi parcurgerea tematicii aferente acestei forme de pregătire; 

 organizarea şi desfăşurarea concursurilor la nivelul serviciilor pentru situaţii de urgenţă precum 

şi în rândul elevilor; 

 desfăşurarea activităţilor privind organizarea, îndrumarea şi controlul activităţilor de educaţie 

fizică a personalului de la sediul unităţii şi din subunităţile subordonate.  

2.3.1. PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

2.3.1.1. PREGĂTIREA PERSONALULUI OPERATIV 

Pregătirea personalului operativ s-a realizat în conformitate cu următoarele prevederi legale: 

 Ordinul ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse 

umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne  art.17 lit. b), art. 22 şi art. 24 alin. 

(1) lit. d) pct. iii din Anexa nr.4; 

 Ordinul inspectorului general nr. 4014/I.G. din 30.03.2022 privind organizarea şi desfăşurarea 

pregătirii personalului operativ din subunităţile de intervenţie ale serviciilor de urgenţă 

profesioniste – ISU 06; 

 Ordinul inspectorului şef nr. 1505190 privind formarea profesională continuă a personalului 

operativ din cadrul structurilor de intervenţie; 

 Planul cu principalele activităţi nr. 1505190 privind formarea profesională continuă a personalului 

operativ din cadrul structurilor de intervenţie. 

În anul 2022,  126 de subofițeri  au fost planificați și au parcurs module, cursuri și stagii de 

formare profesională la I.S.U. București-Ilfov, I.S.U.J. Brașov, I.S.U.J. Constanța, I.S.J.U.J 

Hunedoara,  I.S.U.J. Suceava, Dâmbovița. 

2.3.1.2. Activitatea de educaţie fizică şi sport 

Activitatea de educaţie fizică şi sport s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile: 

 O.M.A.I. nr. 154/03.03.2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în M.A.I., cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul inspectorului general nr. 1535/I.G. din 28.12.2018 privind organizarea şi desfăşurarea 

educaţiei fizice și a sportului cu personalul militar din cadrul structurilor şi subunităţilor de 

intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste subordonate Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă; 

2.3.1.3. EVALUAREA PERFORMANŢELOR LA EDUCAŢIE FIZICĂ – 

CATEGORIA DE SOLICITARE FIZICĂ NORMALĂ 

S-a desfăşurat în conformitate cu O.M.A.I. nr. 154/03.03.2004 privind activităţile de educaţie 

fizică şi sport în M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul Inspectorului General 

nr. 1535/I.G. din 28.12.2018 privind organizarea şi desfăşurarea educaţiei fizice și a sportului cu 

personalul militar din cadrul structurilor şi subunităţilor de intervenție ale serviciilor de urgență 

profesioniste subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.  
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S-a urmărit cu obiectivitate potenţialul şi capacitatea de efort a cadrelor prin parcurgerea 

probelor fizice. 

În urma evaluării personalului încadrat la categoria de solicitare fizică normală, în anul 2022 

la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Prahova s-au obţinut următoarele 

rezultate la performanţele fizice:  

Evaluare educaţie fizică – categoria de solicitare fizică normală  

2.3.1.4. EVALUAREA LA EDUCAŢIE FIZICĂ – CATEGORIA DE 

SOLICITARE FIZICĂ ACCENTUATĂ 

S-a desfăşurat în conformitate cu O.M.A.I. nr. 154/03.03.2004 privind activităţile de educaţie 

fizică şi sport în M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul Inspectorului General 

nr. nr. 1535/I.G. din 28.12.2018 privind organizarea şi desfăşurarea educaţiei fizice și a sportului cu 

personalul militar din cadrul structurilor şi subunităţilor de intervenție ale serviciilor de urgență 

profesioniste subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. 

S-a urmărit cu obiectivitate potenţialul şi capacitatea de efort a cadrelor prin parcurgerea 

probelor fizice. 

În urma evaluării/ reevaluării personalului încadrat la categoria de solicitare fizică accentuată 

în anul 2022 la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Prahova s-au obţinut 

următoarele rezultate:  

 
2.3.2. PREGĂTIREA ŞI FORMAREA PERSONALULUI CU ATRIBUȚII ȘI 

RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

La Centrul Zonal de pregătire de Protecție Civilă Bacău au fost planificate un număr de 67 

persoane după cum urmează: 

 3 primari ai municipiilor și orașelor; 

 3 viceprimari ai municipiilor și orașelor; 

 17 primari ai comunelor; 

 17 viceprimari ai comunelor; 

 3 secretari generali ai municipiilor și orașelor; 

 20 secretari generali ai comunelor; 

 3 şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă; 

 1 inspector protecţie civilă. 
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Situaţia centralizatoare cu participarea personalului planificat la activităţile de pregătire 

conduse nemijlocit de către inspectoratul judeţean Prahova: 

 În anul 2022, 7 unităţi şcolare care au 

solicitat prezentarea tehnicii de intervenţie din dotarea subunităţilor de intervenţie şi 

expunerea principalelor activităţi desfăşurate în domeniul situaţiilor de urgenţă. La aceste 

activităţi au participat 2363 de elevi și 114 cadre didactice. Cu ocazia Zilei de ”1 iunie” la 

Palatul Culturii din Ploieşti şi la nivelul detaşamentelor de intervenţie a fost organizată ”Ziua 

porţilor deschise”, activitate cu ocazia căreia s-a prezentat tehnica de intervenţie din dotarea 

subunităţilor de intervenţie, au fost expuse principalele activităţi desfăşurate în domeniul 

situaţiilor de urgenţă, precum şi modul de acordare a primului ajutor. 

La concursul cu caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv: ”Prietenii pompierilor” 

– etapa județeană au participat 3 echipaje (3 unităţi de învăţământ). 

Un ofiţer și un subofițer din cadrul serviciului au participat la caravana SMURD, 

organizată în oraşele Ploieşti şi Sinaia, pe durata a două zile pentru promovarea campaniei 

„Fii pregătit” în caz de situaţii de urgenţă (incendiu, cutremur, inundaţii etc.).   

Preşedinţii comitetelor locale pentru 
situaţii de urgenţă Convocare de 

pregătire

Planificat Sem. I Prezentat Sem. I

Conducătorii operatorilor sursa de 
risc Convocare de pregătire

Planificat Sem. I Prezentat Sem. I

Şefii serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă Convocare de 

pregătire

Planificat Sem. I Prezentat Sem. I

Şefii serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă Convocare de 

pregătire

Planificat Sem. II Prezentat Sem. II
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2.3.3. SITUAȚIA PROGRAMULUI DE VOLUNTARIAT „SALVATOR DIN 

PASIUNE” 

În conformitate cu OIG 211/IG/ 06.05.2016 privind organizarea și desfășurarea activității de 

voluntariat, precum și a ordinului nr. 2503624 din 16.03.2017 privind reluarea campaniei „Vreau să 

fiu voluntar” sub egida „Salvator din pasiune”, situația voluntarilor pentru anul 2022 este 

următoarea : 

 De la începutul campaniei, în cadrul inspectoratului s-au înscris 415 candidaţi, dintre care 320 au 

absolvit cursurile, devenind voluntari, iar 95 nu s-au mai prezentat. Dintre absolvenți, 141 nu au 

mai prelungit contractele; 

 În prezent în cadrul ISU Prahova activează 179 voluntari; 

 35 voluntari înscriși în anul 2021 au absolvit cursurile în 2022; 

 În anul 2022 s-au înscris 102 candidați, dintre care 58 au absolvit cursurile, 20 au retras dosarele; 

În anul  2022 voluntarii au desfășurat activități specifice, totalizând un număr de 9843 ore, 

comparativ cu anul 2021 când au totalizat 4503 ore. Pe parcursul orelor desfășurate, voluntarii au 

participat în anul 2022 la 2090 intervenţii și 151 participări la acțiuni de informare preventivă, 

comparativ cu anul 2021 când au participat la 903 intervenții și 14 participări la acțiuni de informare 

preventivă. 

La solicitarea unităților sanitare 

la nivel național și în baza analizei 

necesităților la nivelul CNCCI, 

Comandantul acțiunii a emis, pe toată 

perioada stării de alertă, ordine de 

repartizare a studenților voluntari, în 

temeiul art. 5 alin.(2) din O.U.G. 

197/18.11.2020 privind unele măsuri în 

domeniul asistenței medicale pentru 

prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei, H.G. NR. 967 / 12.11.2020 

privind prelungirea stării de alertă 

începând cu data de 14.11.2020, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea 20 / 2020 pentru aprobarea OUG nr.11 / 2020, art.16 din Legea 

nr. 55 / 15.05.2020. 
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În acest context, la începutul anului  2022 erau desfășurare 6 contracte de voluntariat 

ale studenților mediciniști încheiate în 2021 și prelungite la data de 02.05.2022. 
2.3.4. AVIZAREA ȘI COORDONAREA SERVICIILOR VOLUNTARE ȘI 

PRIVATE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 au fost 

avizate 53 planuri 

de pregătire de la 

localităţi; 

 au fost 

înregistrate 8 cereri 

pentru emiterea 

avizului de 

înființare a 

serviciului privat 

pentru situaţii de 

urgenţă, toate fiind 

aprobate; 

 au fost 

înregistrate 22 

cereri în vederea 

emiterii avizului 

pentru sector de competenţă acestea 

fiind aprobate; 

 a fost înregistrată 1 cerere în vederea 

emiterii avizului serviciului voluntar, 

aceasta fiind respinsă; 

 au fost înregistrate 17 cereri în 

vederea emiterii avizului pentru 

înființare/sector de competenţă, 

dintre care 4 pentru înființare si sector 

competență si 13 pentru sector 

competență, toate fiind respinse; 

 s-a acordat asistenţă tehnică de 

specialitate privind înfiinţarea 

serviciului privat pentru situaţii de 

urgenţă la 4 solicitări.  

2.3.5. SITUAȚIA COMPARATIVĂ CU AVIZELE SVSU/SPSU – 2021/2022 

2.3.6. Alte activităţi 

 au fost organizate etapa a II-a (judeţeană) a concursurilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă.  

 s-a asigurat coordonarea activităţilor de pregătire a echipei canine, a personalului ”scafandru de 

intervenţie” şi „alpinist de intervenţie”. 
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 au fost organizate etapa judeţeană şi interjudeţeană a concursurilor serviciilor voluntare/ private 

pentru situaţii de urgenţă. 
 

 FINANCIAR – CONTABILITATE 

2.4.1. PE ACTIVITATEA SPECIFICĂ SERVICIULUI SITUAŢIA ESTE 

URMĂTOAREA : 

EXECUŢIA BUGETULUI DE CHELTUIELI LA DATA DE 31.12.2022 

Din analiza execuţiei Bugetului de venituri și cheltuieli - la  titlul I Cheltuieli de personal,  in anul 

2022 s-a observat o creștere  a cheltuielilor de personal (salarii și alte drepturi)  cu 12.21%  față de 

anul 2021 , generată de pensionarea masivă în anul 2022 față de anul 2021 (50 de indicatori cu plus 

în decembrie 2022 față de luna  ianuarie 2022 ținând cont ca avem angajări de SGP (aprilie 82 

persoane) și Conducători auto (60 persoane). 

  În cursul anului 2022 s-au achitat orele suplimentare  cu  majorarea  de 175%  conform 

OMAI 60/2022 în procent de 3,20% cu aprobarea eșalonului superior în urma analizei făcute la 

nivelul ISU Prahova și a eșalonului superior,  încadrându-ne în normele legislative în vigoare. 

În cazul bugetului la titlul II Bunuri și servicii în anul 2022 am avut o creștere a bugetului 

față de anul trecut cu 23% , concretizându-se mai mult în luna decembrie 2022 (408 mii lei) ca și 

deschidere de credite, ceea ce ne-a ajutat în realizarea unor reparații (clădiri și autospeciale) și 

achiziție de obiecte de inventar necesare  în cadrul ISU Prahova și a Detașamentelor acestuia. 

Utilitatea cu cel mai mare consum în bugetul ISU Prahova este cea de carburant în procent de 28% 

din bugetul total alocat și urmează  energia electrica și gazele  respectiv, art. 20.01.03, care ocupa un 

procent de aproximativ 23% din totalul bugetului utilizat în anul 2022. Următorul articol important 

este cel de la Reparații, art. 20.02. având un procent de 12% din totalul bugetului utilizat în anul 2022.  
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O alta activitate apărută la nivelul serviciului financiar care a ocupat un timp substanțial 

în cadrul compartimentului, în anul 2022, a fost cea de solicitare fonduri către IGSU, 

centralizare sume solicitate de către UAT și plată a drepturilor de hrană și cazare pentru 

persoanele refugiate din Ucraina în contextul războiului actual.   Au fost făcute plați în sumă 

de 11.017.504  lei către firmele cu care avem încheiate protocol de colaborare și către UAT –uri 

care au solicitat aceste drepturi în termenele legale.  

 În anul 2022 execuţia bugetului s-a realizat în proporție de 99,95% până în luna noiembrie , 

în  general pe baza deschiderilor de credite și în baza unui buget aprobat în prealabil de către IGSU 

la începutul anului  2022 , bugetul fiind actualizat pe baza execuției în cursul anului și la rectificarea 

bugetară din luna noiembrie cu 408 mii lei la titlul II. 

 În asigurarea drepturilor salariale și a compensaţiei normelor de hrana nu au fost probleme, 

lunar asigurându-se plata acestora in totalitate. 

 S-au achitat în totalitate contravaloarea compensațiilor pentru chirie pentru anul 2022 , 

beneficiind de acest drept un număr de  aproximativ 62 de persoane lunar. 

S-au achitat in totalitate lunar sumele reprezentând contravaloare transportului la si de la 

serviciu pentru aproximativ 3 persoane care au solicitat acest avantaj in bani, care in urma apariției 

HG 1198/2022 s-a sistat plata acestui drept.  

S-au întocmit in cursul anului 2022 un număr de mare de adeverințe de pensie către Casa de 

Pensii a MAI având un număr mare de pensionari de-a lungul anului, in medie 5-6 pe luna.  

S-au achitat in cursul anului 2022 vouchere de vacanţă  restante din 2022 în suma de 939550 

lei.  

     La nivelul serviciului s-au întocmit adrese către detașamente  pentru a informa cu privire la : 

 deducerile personale și persoanele incluse la deducere  

 decontarea voucherelor de vacanță  

 decontarea transportului în cazul executării unei misiuni cu auto proprietate personală  sau auto 

MAI 

 decontarea contravalorii transportului in cazul concediului de odihna  

 inventarierea bunurilor  trimestriala și anuală. 

În execuţia bugetului de cheltuieli la titlul II „Cheltuieli materiale”, datorită unui buget 

aprobat și deschiderii de credite în limita sumelor solicitate, în ultima decada a lunii, s-au finalizat 

prin achiziție și plata majoritatea referatelor întocmite de compartimentele de specialitate. 

2.4.2. ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII 

             Contabilitatea financiara și cantitativ valorica este organizata și  intră în atribuţiile  unui ofiţer 

și unui subofițer(funcţie neocupata), activitatea acestora consider ca s-a desfăşurat la un nivel bun, 

înregistrările oferind o imagine fidelă a patrimoniului aflat în administrarea inspectoratului și a tuturor 

operațiunilor patrimoniale desfăşurate în cadrul  instituţiei.  

Situațiile financiare sunt corect întocmite, conform normelor și au fost depuse în termenul 

ordonat la eşalonul superior și în programul FOREXEBUG din platforma Ministerului de Finanțe 

Publice.  

Inventarierea periodica a patrimoniului aflat în administrare s-a efectuat conform normelor 

metodologice, iar inventarierea generală a patrimoniului s-a efectuat în perioada 1.10.2022 - 

28.11.2022 conform OZU pentru toate gestiunile materiale. În momentul de față este în curs de 

desfăşurare inventarierea în cadrul serviciului financiar.  

2.4.3. ACTIVITATEA FINANCIARA ȘI DE CASIERIE 

Pentru păstrarea numerarului și a actelor de valori sunt asigurate condiţiile legale de siguranţă.  

Au fost confirmate și executate un număr de aproximativ  50  popriri lunare reprezentând din 

executări judecătoreşti și bancare pentru personalul din inspectorat observându-se o creştere 

semnificativă față de anii precedenţi. 

Am achitat în procentele menționate în hotărârile judecătorești lunar aproximativ 20 de pensii 

alimentare pentru întreținerea copilului minor.  

Garanţiile materiale pentru gestionari au fost constituite și actualizate în permanență pentru 

un număr de 13 gestionari.  
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Au fost depuse în termenele legale declaraţiile privind vărsămintele la Bugetul Consolidat  și 

au fost depuse declarațiile 100 si 112 la termenele legale stabilite.  

A fost depusă lunar  declarația la Casa O.p.s.n.a.j. lunar.  

2.4.4. ACTIVITATEA DE SALARIZARE 

Aceasta activitate in cadrul serviciului este desfășurată de către doi subofiţeri și apreciez ca s-

a desfăşurat în condiţii normale obţinându-se rezultatele scontate, personalul beneficiind de toate 

drepturile salariale conform ordinelor de personal emise in acest sens.  

În decursul anului, un volum important de munca l-a constituit completarea și eliberarea 

adeverinţelor de venit și cele pentru Medic/concedii medicale solicitate de personalul inspectoratului, 

înregistrându-se totodată o suplimentare a acestora fata de anii precedenţi  precum  și adeverințele 

pentru casa de pensii a MAI care ocupa un volum foarte mare de timp.  

Tot în cursul anului 2022 s-au întocmit și calculat un număr semnificativ de adeverințe cu 

veniturile realizate in cele 6 luni alese in vederea întocmirii dosarelor  de pensionare(un număr de 

aproximativ 120 persoane) .  

Lunar s-a efectuat controlul și autocontrolul acordării drepturilor salariale de către ofițerul 

care coordonează și de către cei doi subofiţeri.  Eventualele deficiente fiind remediate  in luna curenta 

sau in luna următoare.  

Lunar, au fost trimise către structura de specialitate situațiile cu drepturile salariale care au 

fost încărcate pe site ISU Prahova conform legislației in vigoare împreună cu bugetele aprobate și 

plățile efectuate la nivelul inspectoratului. 

2.4.5. PROIECTE PE FONDURI EUROPENE IN DESFĂȘURARE  

 proiectul de reabilitare termo energetica la sediul Detașamentului de pompieri 2 Ploiești  

desfășurat pe 43 de luni , in perioada 01.06.2021-31.12.2023  începând cu data semnării 

contractului de finanțare 08.10.2022 este in curs de desfăşurare in graficul stabilit, avem o cerere 

de rambursare aprobata și încasată.  

 proiectul de reabilitare termo energetica la sediul Detașamentului de pompieri Sinaia   desfășurat 

pe 43 de luni , in perioada 01.06.2021-31.12.2023  începând cu data semnării contractului de 

finanțare 02.12.2022 este in desfăşurare având o cerere de rambursare aprobata și încasată.  

2.4.6. EXERCITAREA CONTROLULUI 

Controlul financiar preventiv propriu a fost exercitat de către contabilul şef pentru 

aproximativ 2500 operaţiuni și de către ofițerul specialist II  care deține viza numărul 2  pentru 

aproximativ 1000 de operațiuni supuse vizării. 

Controlul ierarhic in cadrul serviciului a fost exercitat de către contabilul şef asupra casieriei, 

contabilității  și salarizării și nu au fost constatate deficiențe.  

În anul 2022 nu am avut controale importante pe domeniul Financiar.  

 ACHIZIȚII 

1. Listă de contracte încheiate: 

În baza Acordurilor Cadru încheiate de I.G.S.U., s-au încheiat contracte subsecvente pentru: 

 

 gaze naturale:  

 S.C. PREMIER ENERGY TRADING 

S.R.L. 

 energie electrică:  

 S.C. TINMAR ENERGY S.A. 

 S.C. HIDROLELECTRICA S.A. 

 

 telefonie fixă: 

 S.C. TELEKOM ROMANIA 

COMMUNICATIONS S.A.: 

 telefonie mobilă: 

 S.C. ORANGE ROMANIA S.A.: 

 terminale portabile TETRA: 

 S.C. CENTRUL PENTRU SERVICII DE 

RADIOCOMUNICAȚII S.R.L.: 
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 Fonduri europene. 

Sunt în desfășurare două contracte de finanțare prin Programul Operaţional Regional 2014-

2020: 

Axa Prioritară 3 - sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; 

Prioritatea de Investiții 3.1 - sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, și în sectorul locuințelor, la care au fost încheiate următoarele contracte: 

 Reabilitare termo-energetica la sediul Detașamentului de Pompieri 2 Ploieşti din cadrul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență “SERBAN Cantacuzino” al Județului Prahova: 

 Servicii de proiectare - elaborare proiect tehnic, documentații avize, verificare tehnică PT, 

asistență tehnică proiectant - contract semnat, cu o valoare de 97.000,00 lei fără T.V.A.; 

 Contract de execuție lucrări semnat, cu o valoare de 3.991.578,03 lei fără T.V.A.; 

 Reabilitare termo-energetica la sediul Detașamentului de Pompieri Sinaia din cadrul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență “SERBAN Cantacuzino” al Județului Prahova: 

39,830.73

49,600.86

47,699.10

34,387.95

40,441.11

37,002.87

33,820.73

22,785.39

11,865.09 1,251.16

Valoare servicii de revizie și reparație a autovehiculelor fără T.V.A.

DACIA ROMAN MAN SCANIA VOLKSWAGEN IVECO RENAULT UTV MERCEDES NISSAN

259,189.82

321,125.61

Contracte utilități

gaze naturale energie electrică

1,129.89

10,087.57

23,434.40

Comunicații

telefonie fixă

telefonie mobilă

terminale portabile TETRA
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 Servicii de proiectare - elaborare proiect tehnic, documentații avize, verificare tehnică PT, 

asistență tehnică proiectant - contract semnat, cu o valoare de 104.000,00 lei fără T.V.A.; 

 procedură contract de execuție lucrări în desfășurare, cu o valoare estimată la 3.529.474,25 

lei fără T.V.A. 

3.  Numărul de procese de achiziții 

 Activitatea Compartimentului Achiziții Publice în anul 2022 s-a desfăşurat conform legislației 

în vigoare şi în funcţie de fondurile deschise pe articole şi alineate bugetare. 

Situaţia achizițiilor este sintetizată în tabelul de mai jos: 

 
4. Achiziții directe realizate 

 Compartimentul Achiziții Publice a efectuat un număr de  589 de achiziții directe,  dintre care 

550 achiziții în sistem electronic SEAP și 39 achiziții off-line de la diverși operatori economici (la 

care au fost transmise notificări achiziții off-line în SEAP).  

 Pentru achizițiile directe, pe platforma SEAP: 

 au fost lansate un număr de 294 anunțuri de publicitate; 

 la care au fost depuse și analizate un număr de aprox. 1.300 oferte; 

 întocmindu-se totodată un număr de 744 documente justificative (note justificative privind 

modalitatea de achiziție și procese verbale de testare a pieței) și aprox. 500 comenzi. 

 Din întregul buget repartizat la TITLUL II Bunuri și servicii pentru anul 2022, achizițiile 

directe online și offline au însumat 1.445.482,38 lei fără T.V.A., restul bugetului reprezentând 

contracte sau acorduri cadru încheiate la nivel local, IGSU sau minister, pentru energia electrică, 

gazele naturale, carburant auto, apă-canal, salubritate, telefonie fixă și mobilă, servicii de televiziune 

și internet, poștă, servicii de revizii și reparații la autovehicule, produse birotică și papetărie, terminale 

TETRA portabile . 

 Din achizițiile directe efectuate, achizițiile directe online au însumat 1.438.089,35 lei fără 

T.V.A., reprezentând un procent de 99,49%, iar achizițiile directe offline au însumat 7.393,03 lei fără 

T.V.A., reprezentând un procent de 0,51%. 

5. Durata medie a unui proces de achiziție publică: 

 Procedură simplificată: 30 – 60 zile, până la publicarea anunțului de atribuire;  

 Achiziție directă – 3-15 zile (funcție durata și complexitatea anunțurile de publicitate lansate); 

 Încheierea contractelor subsecvente la acordurile cadru – 7 zile. 

6. Număr contestații formulate, proceduri anulate sau în procedură de anulare 

 Pe parcursul anului 2022, nu au fost formulate contestații, nu au fost proceduri anulate și 

nici nu sunt în procedură de anulare. 
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 LOGISTICĂ 
 

Activitatea logistică în cadrul unității s-a desfăşurat în limitele bugetului aprobat, cu 

implicații majore atât în realizarea lucrărilor de întreținere a imobilelor cât şi în asigurarea dotărilor 

necesare cu materiale de resort logistic de toate tipurile și asigurarea de condiții optime pentru 

personalul ISUJ Prahova în desfășurarea activităților, fie operativ, fie personalul din cadrul 

structurilor suport. 

2.6.1. UTILIZAREA FONDURILOR REPARTIZATE LA TITLUL II 

Derularea programului de asigurare tehnico-materială a compartimentului, utilizând fonduri 

bugetare de la Titlul II, a cuprins următoarele activităţi: 

 Asigurarea funcționalității clădirilor, întreţinerea instalațiilor sanitare, de încălzire şi electrice, 

asigurarea bunurilor materiale necesare efectuarea de reparații curente de diverse tipuri (montare 

parchet, gresie, zugrăveli lavabile, revizuirea instalației electrice, sanitare, termice), înlocuirea 

tâmplăriei din lemn cu tâmplărie cu geam termopan, etc.; 

 Asigurarea dotării spațiilor cu aparate de climatizare şi diverse obiecte de inventar; 

 Asigurarea materialelor de natura furnituri de birou; 

 Asigurarea materialelor de curățenie, urmărind încadrarea în normele de consum şi bugetele 

alocate. 

Cea mai importantă lucrare realizată prin alocare bugetară de la Titlul II este cea reprezentată 

de Lucrări de reparații curente și modernizare spații – Dispecerat integrat ISU – SAJ Prahova. 

2.6.1.1. LUCRĂRI DE INTERVENȚII ȘI INVESTIȚII 

A. FONDURI EXTERNE RAMBURSABILE 

Referitor la obiectivul de 

investiții Demolare și reconstruire 

sediu Detașament de Pompieri Mizil 

din cadrul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență “Șerban 

Cantacuzino” al județului Prahova, 

la data de 28.02.2022 au fost 

demarate lucrările de execuție pe 

amplasamentul obiectivului situat în 

Mizil, str. Ștefan cel Mare, nr. 6. 

Având în vedere 

oportunitatea de care dispune 

Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al 
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judeţului Prahova prin 

realizarea obiectivului de 

investiții Demolare şi 

reconstruire sediu 

Detaşament de Pompieri 

Mizil din cadrul 

Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă “Şerban 

Cantacuzino” al judeţului 

Prahova, proiect finanţat de 

Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare şi 

aprobat prin Legea 307/2018 

pentru ratificarea Acordului 

de Împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România 

şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  

Dezvoltare, Detaşamentul de Pompieri Mizil va dispune de două noi şi moderne corpuri de 

clădire (administrativ şi garaj autospeciale), valoarea proiectului ridicându-se la aproximativ 

3.000.000 de euro. 

 

B. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

Urmare posibilității de accesare a fondurilor europene nerambursabile și beneficiind de 

versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/NE,SE,SM, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice și în sectorul locuințelor, ISUJ Prahova a demarat activitățile în cadrul 

contractelor de finanţare pentru următoarele două proiecte: 

 Reabilitare termo energetică la sediul Detașamentului de Pompieri 2 Ploiești din cadrul 

Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență 

“Șerban Cantacuzino” al 

județului Prahova, având o 

valoare totală a cererii de 

finanțare de 6.316.306,48 

lei, din care asistența 

europeană financiară 

nerambursabilă solicitată 

este de 3.006.745,74 lei. 

Valoarea inițială a 

proiectului a fost 

suplimentată cu 

aproximativ 98 mii lei 

(cheltuieli neeligibile), 

rezultând în final suma de 

6.414.551,03 lei. La data 

de 28.11.2022 au fost 

demarate lucrările de 

execuție; 

  Reabilitare termo 

energetică la sediul 

Detașamentului de Pompieri Sinaia din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

“Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, având o valoare totală a cererii de finanțare de 
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3.761.513,07 lei, din care asistența europeană financiară nerambursabilă solicitată este de 

2.399.737,81 lei. La momentul actual, lucrările de execuție se află în procedură de achiziție. 

În vederea realizării celor două obiective de investiții, Ministerul Afacerilor Interne prin 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, se preconizează 

a fi atinse cel puțin următoarele obiective: 

 nivelul consumului anual specific de energie primară va fi de maxim 69 KWh/m²/an, respectiv un 

nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2 de 19 KWh/m²/an; 

 utilizarea surselor regenerabile minim 10% din energia primară după implementarea proiectului; 

 reducerea consumului energetic pentru încălzire cu 90.43% după implementarea soluției de 

reabilitare energetică față de situația clădirii nereabilitate. 

Eficientizarea 

energetică a imobilelor din 

municipiul Ploiești, B-dul 

Petrolului, nr. 10, respectiv 

orașul Sinaia, str. 13 

Septembrie, nr. 10 prin 

reducerea consumului de 

energie și a producției de 

dioxid de carbon prin: 

 izolarea termică a 

pereților exteriori; 

 izolarea termică a 

soclului; 

 izolarea termică a 

pardoselii; 

 termoizolarea planșeului 

peste ultimul nivel; 

 schimbarea tâmplăriei 

exterioare existente din PVC, metal și lemn cu tâmplărie performantă energetic din aluminiu cu 

geam termoizolant dublu; 

 prevederea de pardoseli granit pe holuri și băi, vopsea epoxidică în camera centralei termice, 

parchet triplu-stratificat de trafic intens în restul camerelor; 

 eficientizarea consumului de energie prin modernizarea echipamentelor și a instalațiilor; 

 adăugarea de echipamente pentru surse de energie regenerabilă. 

 modernizarea spațiilor, creșterea calității exploatării spațiilor de birouri și confortul utilizatorilor. 

În anul 2022 au fost finalizate lucrările de execuţie în cadrul obiectivului de investiţii Garaj 

autospeciale din elemente de construcţie uşoară la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Şerban 

Cantacuzino al judeţului Prahova. Valoarea totală a obiectivului de investiții s-a ridicat la 

619.024,35 lei conform Avizului Consiliului Tehnico Economic al M.A.I. nr. 111/2022. 

 

2.6.2. COMPARTIMENT TEHNIC 

 

           La nivelul compartimentului tehnic – utilaj, asigurarea tehnica  a subunităţilor din structura 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta Prahova a avut ca obiectiv principal planificarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor în scopul menţinerii autospecialelor de intervenţie, 

autovehiculelor de transport, accesoriilor şi utilajelor într-o stare tehnică bună, care să le permită 

intervenţia operativă în situaţii de urgenţă. 

Structura Parcului Auto 

Parcul auto aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ȘERBAN CANTACUZINO” al 

judeţului Prahova, este structurat astfel: 
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2.6.3. ACTIVITATEA DE MENTENANŢĂ 

În perioada de referinţă s-au efectuat lucrările de întreținere tehnică conform planului de asistență 

tehnică (revizii tehnice lunare – RTL, revizii periodice de gradul 1- RT1, revizii periodice de gradul 

2 - RT 2 la autospecialele de stins incendii şi reviziile tehnice la autovehiculele din grupa transport şi 

motoutilaje) toate aceste lucrări efectuându-se de către punctele de asistenta tehnica din subunităţi, 

reprezentând 100% din necesarul de executat. 

 De asemenea, conform cărţilor tehnice, în această perioadă s-a efectuat la agenţi economici 

autorizaţi revizia tehnică anuală, după cum urmează: 

 la ambulanţele Volkswagen Transporter, Volkswagen Crafter, Mercedes Vito şi Mercedes 

Sprinter; 

 la autospecialele primite prin Programul Operaţional Regional (Scania, MAN, Renault, Iveco); 

 la autoturismele Dacia Duster, Dacia Logan şi Nissan. 
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 Pe parcursul anului s-au efectuat inspecţiile tehnice periodice la autovehiculele ce au avut 

scadența acesteia în anul 2022, dar şi poliţe de asigurări auto obligatorii. Tot in parcursul anului 2022 

s-a semnat acordul cadru pe fiecare lot in parte in vederea efectuării reviziilor tehnice si a reparațiilor 

accidentale a autospecialelor din cadrul parcului auto al ISU PRAHOVA. 

S-a efectuat verificarea anuală a celor două standuri computerizate TESTAIR ce se folosesc 

pentru verificarea aparatelor de respirat cu aer comprimat, verificare efectuată de către personal 

specializat din cadrul unităţii producătoare de aparate. 

Dotări tehnică de intervenţie 

În urma derulării Programului ,,PROIECT CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU 

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA         -VIZIUNE-2020-“ unitatea noastră a 

primit un număr de 30 de Aparate izolate prevăzute cu sistem de alarmare în caz de lipsă  a mișcării 

ARIAC D. 

În urma derulării Programului ,,PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL – 

IMBUNATATIREA CAPACITATII DE INTERVENTIE LA URGENTELE MEDICALE – 

SUD -  POR 2014-2020 “ unitatea noastră a primit o Ambulanta de Transport Nou - Născuți În 

Stare Critică alocată la Detașamentul 1 de Pompieri Ploiești în valoare de 888.757,85 lei. 

În urma derulării Programului ,, PROIECT VIZIUNE 2020 – POIM  2014-2020 “ unitatea 

noastră a primit: 

 Autoplatformă hidraulică de intervenție si salvare de la înălțime (VOLVO) alocată la 

Detașamentul 2 de Pompieri Ploiești in valoare de 416.773.2,24 lei; 

 Autospecială de stingere cu apa si spuma 10.000 litri alocată la Detașamentul 2 de Pompieri 

Ploiești în valoare de 1.698.368,00 lei; 

 Autospecială de stingere cu apa si spuma 10.000 litri alocată la Detașamentul de Pompieri Sinaia 

în valoare de 1.698.368,00 lei. 

Referitor la dotarea cu substanţe de stingere, e de menţionat că unitatea are în prezent 

cantitatea de 50.258 litri spumogen   ceea ce reprezintă 35,66 % din necesarul anual și 6.790 kg 

pulbere florex, reprezentând 41.72 % din necesar. 

 COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

2.7.1. OBIECTIVE URMĂRITE ÎN ANUL 2022 

 Creșterea numărului 

de stații TETRA portabile 

la toate subunitățile de 

intervenție. 

 Extinderea sistemului 

de comunicații VHF în 

județul Prahova. 

 Identificarea 

fondurilor necesare 

înnoirii echipamentelor de 

comunicații și 

informatică. 

 Instalarea sistemelor 

video perimetrale la 

gărzile de intervenție și puncte de lucru.  

 Modernizarea nodurilor de comunicații (rack) la detașamentele de intervenție și 

adăugarea unor surse de curent neîntreruptibile. 
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2.7.2. ÎN PLAN OPERAȚIONAL 

 În anul 2022 numărul stațiilor radio ce 

funcționează în sistemul Tetra a fost 

suficient pentru buna desfășurarea a 

misiunilor de intervenție, acest sistem fiind 

considerat sistemul de baza al comunicațiilor 

radio la nivelul inspectoratului. În prezent 

toate dispeceratele unității și ale 

subunităților de intervenție beneficiază de 

stații tetra fixe, un procent foarte mare, 

aproximativ 95%, din autospecialele de 

primă intervenție au în dotare stații tetra 

mobile precum și un grad foarte mare de 

subofițeri ce participă la intervenție au în 

dotare o stație radio Tetra portabilă.  

 În contextul modernizării și extinderii 

sistemului de comunicații, pentru rețeaua 

VHF au fost instalate 3 repetoare la sediul 

Detașamentului Câmpina, Sediul 

Detașamentului Vălenii de Munte și 

Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizica Pământului 

Cheia. 

 În perioada de referință s-au menținut în 

funcțiune SIC-urile destinate folosirii Sistemului de Mesagerie Electronică Criptată, atât pentru 

sediul unității cât și pentru sediile detașamentelor de intervenție. 

2.7.2.1. ÎN PLAN LOGISTIC 
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2.7.2.2. ÎN PLAN MEDIATIC 

În cooperare cu toate serviciile, birourile și compartimentele inspectoratului, 

componența serviciului, în permanență, au modernizat şi actualizat site-ul unității, la 

adresa de web www.isuprahova.ro, cu informaţii de interes public, analize ale 

activităţii unităţii, date statistice privind situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul 

judeţului Prahova, etc. 

2.7.2.3. ÎN PLAN FINANCIAR 

 
 

 STRUCTURA DE SECURITATE 

 

În cursul anului 2022: 

 Au fost primite/ emise un număr de 663 de autorizații de acces la informații clasificate:  34 secret 

de stat și 629 secrete de serviciu. 

 Tot personalul autorizat deţine permis de acces în zonele de securitate şi administrative emis 

conform autorizaţiei/ certificatului de acces la informaţii clasificate.  

 Au fost emise 327 permise, după cum urmează: zone administrative-281;permise zone de 

securitate clasa a II-a-30; permise zone de securitate clasa a I-a- 16. 

 Pregătirea personalului s-a realizat diferenţiat, pe bază de semnătură în fişele de pregătire 

individuală, potrivit nivelului de secretizare a informaţiilor la care certificatul de securitate sau 

autorizaţia de acces  la informaţii clasificate permite accesul, în baza Planurilor de pregătire 

specifice. Pentru instruirea personalului s-au folosit teme de pregătire și fișe individuale întocmite 

la nivelul compartimentului Structura de Securitate. 

 În perioada 20-22.06.2022  șeful și membrii Structurii de Securitate au participat la activitatea de 

pregătire organizată de D.G.P.I. care a avut loc la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor 

Jandarmi Montan ”Regele Carol I” Sinaia. 

 Sistemele informatice care necesită acreditare sunt în perioada de valabilitate a acreditării. 

 Controalele tematice au fost executate conform planificării anuale. 

 Au fost executate 4 verificări inopinate. 

 

La nivelul inspectoratului nu au fost înregistrate încălcări ale prevederilor legislative şi interne 

privind protecţia informaţiilor clasificate. 
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 MOBILIZARE ȘI STĂRI EXCEPȚIONALE 

2.9.1. PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PE LINIE DE 

MANAGEMENT STĂRI EXCEPȚIONALE (MSE) 

 s-a actualizat permanent Tabela de înzestrare a inspectoratului, conform modificărilor primite de 

la eșalonul superior; 

 s-au executat cele două exerciții de alertare de antrenament privind creșterea capacității 

operaționale în zilele de 21.06.2022 și 12.12.2022,  iar cu ocazia primului exercițiu s-a executat 

și antrenamentul de mobilizare anual privind cunoașterea activităților și atribuțiilor ce revin 

personalului la constituirea indicativelor de mobilizare; 

 s-au emis 71 livrete militare ca urmare a trecerii în rezervă a personalului, fiind înaintate către 

CMJ și dosarele de rezerviști aferente acestora; 

 s-a participat la întrunirile semestriale ale Comisiei Mixte de Rechiziţii a județului Prahova, 

organizate de către Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Prahova. 

2.9.2. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PE LINIE DE PROTECȚIA DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL (GDPR) 

 s-a actualizat Registrul de evidență a activităților de prelucrare a datelor personale la nivelul ISU 

Prahova; 

 s-a actualizat pe site-ul de internet al inspectoratului pagina special destinată afișării informațiilor 

privind protecția datelor cu caracter personal; 

 s-au monitorizat postările pe site-ul de internet al inspectoratului din punct de vedere al asigurării 

protecției datelor cu caracter personal. 

 RESURSE UMANE 

2.10.1. INTRODUCERE 

În perioada supusă analizei, structura de resurse umane a coordonat şi gestionat următoarele 

activităţi specifice: 

 recrutarea şi selecția personalului în vederea ocupării posturilor vacante; 

 managementul disciplinar şi evidenţa documentelor de legitimare; 

 planificarea resurselor umane; 

 modificarea raporturilor de serviciu, 

acordarea gradelor militare, gestiunea 

datelor de personal; 

 acordarea drepturilor de personal;  

 formarea profesională a personalului; 

 tutela profesională; 

 evaluarea riscurilor profesionale şi protecţia 

lucrătorilor; 

 planificarea structurală şi management 

organizatoric. 

 OBIECTIVELE  STRUCTURII  

a) asigurarea unui nivel calitativ şi cantitativ 

corespunzător de ocupare cu personal a posturilor prevăzute în statul de organizare, potrivit 

necesităților şi posibilităților de alocare a resurselor, conform normelor legale incidente; 

b) asigurarea managementului carierei, a pregătirii continue şi de specialitate a personalului; 

c) planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii şi acţiunilor specifice domeniului 

prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor. 
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2.10.2. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢII DE MANAGEMENT RESURSE UMANE 

SPECIFICE ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE LA NIVELUL UNITĂŢII, SE 

PREZINTĂ ASTFEL: 

1. Gestiune resurse umane şi încadrare personal: 

La momentul 

prezent, nivelul 

încadrării cu 

personal, atât din 

punct de vedere 

numeric cât şi 

calitativ, asigură 

îndeplinirea 

sarcinilor de 

serviciu şi 

misiunilor 

specifice, în toate structurile unităţii. 

În cursul anului 2022, a fost demarată procedura de ocupare, prin concurs, a 135 de posturi de 

execuție vacante și a 14 posturi de conducere vacante, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Legii nr. 384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților 

profesioniști și a Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în 

unitățile militare ale M.A.I. 

80.88% 80% 85.30%
75%

93.10% 85.87%

2022

77%
100%

78% 75%

0%

71.88%

2021

80.88% 80%
85.30%

75%

93.10%
85.87%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Ofiţeri Maiştri militari Subofiţeri Personal
contractual

Soldați, gradaţi 
profesionişti

Total procent
încadrare
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Gestiune resurse umane şi disciplina: 

a) numărul ordinelor de personal emise la 

nivelul unităţii – 868, cu referire la treceri în 

rezervă, avansare în grad militar, chemare în 

activitate, trecere în corpul ofițerilor, 

modificări ale raportului de serviciu, prin 

mutare, numiri în funcții, acordare drepturi 

salariale, precum și alte drepturi de personal.  

b) numărul dosarelor de pensie întocmite, 

gestionate şi transmise la Casa de Pensii 

Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne – 

59; 

c) numărul notelor de cunoaștere 

întocmite/actualizate – 319 pentru personalul 

unității și 34 note de cunoaștere pentru 

candidații declarați „admis” în instituţiile de 

învăţământ ale M.A.I. 

d) situația legitimațiilor de serviciu se 

prezinta:  

- legitimații de serviciu retrase: 80; 

- legitimații de serviciu distribuite: 207; 

- adeverințe de legitimare emise și 

distribuite: 203. 

e) în cursul anului 2022 s-au desfășurat 4 

ședințe de lucru ale comisiei de analiză a posturilor pentru modificarea/completare fișe post; 

f) situaţia avansărilor în grad militar, la termen și înaintea expirării stagiului minim în grad: 111 

cadre militare, din care 9 ofiţeri, 100 subofițeri şi 2 maiștri militari; 

      În perioada supusă analizei, ca urmare a exercitării actului de comandă de către comandanți/şefi, 

la nivelul inspectoratului s-a asigurat permanent coordonarea și verificarea modului de desfășurare a 

activităților de implementare și respectare a măsurilor stabilite pentru întărirea disciplinei militare, 

respectarea de către personalul militar a prevederilor legale, conform legilor şi regulamentelor în 

vigoare, sens în care: 
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 pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor, pregătire profesională și comportare demnă au fost 

acordate recompense unui număr de 26 de cadre militare, respectiv 7 ofiţeri, 18 subofițeri și 1 

maistru militar, care au fost avansaţi în gradul militar următor, înaintea expirării stagiului minim 

în grad cu ocazia Zilei Protecţiei Civile, Zilei de 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România 

şi cu ocazia Zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României. 

 din punct de vedere al regimului disciplinar, în luna octombrie 2022, a fost adoptată decizia de 

trimitere în fața consiliului de onoare a 2 subofițeri, pentru abateri de la disciplina militară, iar pe 

anul în curs, au fost aplicate 8 sancțiuni disciplinare pentru personalul militar, astfel: 5 subofițeri 

sancţionați cu „avertisment”, 1 subofițer sancționat cu „mustrare scrisă” și 2 subofițeri sancţionați 

cu „diminuarea soldei de funcție cu un procent de 10% pe o perioadă de 3 luni”. 

2. Recrutarea candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ și Formarea profesională a 

personalului 

 Pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „A.I. Cuza” – Facultatea de Pompieri au 

fost recrutaţi 8 candidaţi și 219 de candidaţi recrutaţi pentru concursurile de admitere la Școala de 

Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, în sesiunile februarie – 

aprilie 2022 și octombrie – decembrie 2022. 
 

Formarea profesională continuă a personalului s-a organizat şi desfăşurat în strânsă 

corelaţie cu ordinele de linie şi Ordinul inspectorului şef privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de formare profesională a personalului din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ 

Șerban Cantacuzino” al judeţului Prahova în anul 2022. Pregătirea pe specificul structurii s-a 

desfăşurat sub îndrumarea şefilor compartimentelor sub formă de ,,studiu individual” şi prin 

executarea unor activităţi de perfecţionare a deprinderilor de lucru, temele fiind stabilite de şefii 

nemijlociţi pentru fiecare categorie de personal în parte. 

Formarea profesională a personalului prin cursuri/stagii s-a executat atât de către personalul 

nominalizat, cât şi în funcţie de nevoile operative ale unităţii, în instituţiile specializate din cadrul 

M.A.I., sens în care 59 de cadre militare au participat la examenul de carieră în vederea acordării 

gradului militar de plutonier adjutant și alte 207 (personal militar) au participat la diferite forme de 

pregătire profesională. Totodată, la nivelul inspectoratului a fost instituit programul de tutelă 

profesională pentru 79 cadre militare. 

3. Prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor la locul de muncă:     

 În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă au fost desfăşurate activităţi privind respectarea 

normelor şi instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, precum şi utilizarea 

echipamentelor individuale de protecţie pe timpul desfăşurării activităţilor/ misiunilor 

inspectoratului. 
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Activitatea de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă s-a 

desfăşurat în baza prevederilor legii nr. 319 din 2006 și a prevederilor art. 69 din HG 1425/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, astfel:  

 a fost întocmit și transmis la Direcția Resurse Umane din cadrul I.G.S.U. raportul privind 

desfășurarea activităților de prevenire și protecție. A fost întocmită planificarea anuală a 

controlului medical periodic pentru personalul inspectoratului. De asemenea, a fost întocmit şi 

distribuit programul de instruire-testare pe linie SSM la toate compartimentele/subunitățile de 

intervenție. 

 a fost efectuat instructajul introductiv general în domeniul SSM pentru elevii de la Şcoala de 

Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti care s-au prezentat în 

cadrul unităţii în vederea efectuării stagiului de practică. 

 s-a efectuat instructajul introductiv general în domeniul SSM pentru cadrele militare mutate în 

cadrul unităţii de la alte inspectorate judeţene, respectiv pentru personalul nou încadrat în urma 

procedurilor de ocupare a posturilor vacante; 

 au fost întocmite documentaţiile necesare stabilirii aptitudinii în muncă, pentru cadrele unităţii 

care au fost declarate “apt limitat în timp de pace şi război, conform H.G. 56 / 2012” cu revizuire, 

în baza deciziilor medicale emise de comisia de expertiză medico-militară şi avizate de către 

Comisia Centrală de Expertiză Medico-Militară M.A.I; 

 în anul 2022, au fost înregistrate accidente de muncă, unul dintre ele având loc în data de 

22.02.2022, în timp ce participa la intervenția de stingere a unui incendiu, plutonierul adjutant 

Mirică Victor-Marian și plutonierul adjutant Ivănoiu Nicolae-Adrian, ambii din cadrul 

Detașamentului de Pompieri Mizil, au suferit arsuri la căile respiratorii superioare, la față și la 

membrele superioare 

 în anul 2022 au fost eliberate 282 fișe de aptitudine în muncă de către medicul de medicina muncii 

din cadrul Policlinicii M.A.I. ,,N. Kretzulescu” București; 

 nu s-au înregistrat accidente mortale sau colective. 

.        
Activități privind planificarea structurală și management organizatoric: 

     Au fost actualizate documentelor proprii de planificare structurală şi management organizatoric,  

precum şi coordonarea activităţilor de organizare şi completare resurse la nivelul inspectoratului, 

monitorizarea permanentă a funcţionării structurilor, actualizarea şi modificarea documentele de 

organizare. 

2.10.3. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENTĂ: 

 organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Legii nr. 384/2006 și O.M.A.I. 

nr. 177/2016, astfel, la nivelul inspectoratului în anul 2022 au fost încadrate un nr. de 125 de 

posturi de execuție vacante de la nivelul structurilor suport și a subunităților de intervenție. 

 asigurarea managementului carierei, a pregătirii continue şi de specialitate a personalului prin 

cursuri de inițiere pentru personalul nou încadrat și alte forme de pregătire continuă pentru 

dobândirea de noi competențe. 

 COMPARTIMENTUL PSIHOLOGIC 

 

 Activitatea de asistență psihologică profilactică a constat în desfășurarea a 604 evaluări 

psihologice periodice și la indicația medicului de medicina muncii, în competența psihologului 

de unitate - conform OIG nr. 4311/IG din 20.07.2020 - , aflându-se și 2 cadre militare din cadrul 

ISU Dâmbovița., dar și conducători de ambarcațiune din cadrul ISU Brașov și ISU Ialomița. De 

asemenea, au fost realizate 41 evaluări pentru avizarea personalului pentru îndeplinirea de sarcini, 

atribuţii şi misiuni în condiţii de solicitare psihică intensă, dintre care 39 pentru a conduce 

autovehiculele aparținând MAI. 
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 Pe linia acordării asistenţei psihologice primare, au fost desfășurate 10 activităţi de intervenţie 

psihologică primară. De asemenea, au fost iniţiate şedinţe de pregătire psihologică la nivelul unor 

colective de  cadre militare din structurile operative, în scopul prevenirii situațiilor de ultraj. 

 În evidenţa psihologului de unitate se află un număr de 705 carnete psihologice ale cadrelor ISU 

Prahova și un număr de 39 carnete psihologice ale cadrelor unităților arondate –UM 0514 Mizil. 

 În cadrul procedurilor de resurse umane, au fost realizate evaluări psihologice: 

 

 La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, 

nu au fost semnalate potenţiale comportamente dezadaptative prin întocmirea formularului 

conform Dispoziţiei comune nr.8042 din 13.02.2018 referitoare la stabilirea unor măsuri privind 

identificarea şi gestionarea potenţialelor comportamente dezadaptative în rândul personalului 

MAI. 

 COMPARTIMENTUL JURIDIC 

2.12.1. ACTIVITĂŢI CONCRETE DESFĂŞURATE 

 s-a asigurat consultanta juridică inspectorului şef şi compartimentelor la emiterea documentelor 

care atrag şi implică drepturi şi libertăți ale personalului; în acest sens s-au identificat actele 

normative pe măsura apariției lor, cu referire la managementul situaţiilor de urgenţă sau alte 

activităţi desfăşurate de unitate, s-au prezentat inspectorului şef şi personalului în pârțile ce-i 

privesc şi s-a urmărit aplicarea prevederilor acestora în activitatea curentă; 

 s-a instruit personalului din cadrul Inspecției de Prevenire asupra modului de întocmire a 

proceselor-verbale de constatare şi sancționare a contravențiilor 

  s-a reprezentat unitatea la diferitele instanțe în raporturile litigioase cu terții, pe baza delegației 

semnate de inspectorul şef; 

 au fost avizate şi contrasemnate actele cu caracter juridic şi au fost verificate privind respectarea 

prevederilor legale; 

  au fost avizate pentru legalitate proiectele de contracte în domeniul achizițiilor publice de 

furnizare produse, concesiune de lucrări publice şi de servicii;  

 s-a acordat asistenţă juridică cadrelor în diferite cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată şi 

probleme de interes general; 

 s-a realizat comunicarea internă, prin informarea periodică şi permanentă a structurilor din 

organigrama inspectoratului privind actele normative cu incidenţă în managementul situaţiilor de 

urgenţă, dar şi cu probleme de interes general; 
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 s-a răspuns la petiţiile cetăţenilor adresate unităţii şi repartizate compartimentului pentru 

soluţionare. 

2.12.2. SITUAȚIE NUMERICĂ PRIVIND 

 

 INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

În ceea ce privește domeniul informare și relații publice, perioada supusă atenției se remarcă 

prin volumul și constistența activităților menite să popularizeze în rândul publicului proiectele și 

misiunile instituției. Activitățile de informare și relații publice, derulate pentru creșterea vizibilității 

și susținerea indicelui de credibilitate în spațiul public, au condus la menținerea Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență în topul contributorilor la imaginea pozitivă a Ministerului 

Afacerilor Interne. 

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice are ca obiectiv specific asigurarea transparenţei 

inspectoratului în mass media centrală şi locală şi sprijinirea reprezentanţilor acestora în activitatea 

lor de informare, documentare şi interpretare a datelor cunoscute despre activitatea unităţii şi despre 

măsurile luate în domeniul de interes. 

INDICATORI ŞI SITUAŢII STATISTICE COMPARATIVE PE LINIE DE INFORMARE 

PUBLICĂ ŞI RELAŢII PUBLICE 

2.13.1. CONSTATĂRI 

În perioada de referință, în activitatea Compartimentului Informare şi Relaţii Publice din 

cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Șerban Cantacuzino” al judeţului Prahova s-a pus 

accent pe dezvoltarea şi consolidarea relației cu mass media locală şi centrală. 

Principalele materiale difuzate prin intermediul mass-media au reliefat activităţile 

desfăşurate de inspectorat pentru asigurarea managementului situaţiilor de urgenţă produse, dar şi 

pe promovarea riscurilor potenţiale la nivel judeţean concomitent cu măsurile de prevenire şi 

protecţie a cetăţenilor.   
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Astfel, în funcţie de evoluţia situaţiei operative, în anul 2022 au fost remise periodic, 137 de 

buletine informative şi comunicate de presă, materializate prin apariția a 685 de articole în presa 

scrisă și în cea online, 117 de relatări şi intervenţii pe posturile de radio şi 174 de apariții pe posturile 

de televiziune. 

Purtătorul de cuvânt al instituţiei a fost într-un 

dialog permanent cu reprezentații mass-media 

răspunzând, în perioada analizată, la 546 de solicitări 

verbale și 19 solicitări scrise.  

Colaborarea pe linie de comunicare internă s-

a concretizat într-o serie de manifestări precum 

organizarea unor campanii de donare de sânge, 

acordarea de ajutoare umanitare pentru persoane 

aflate în dificultate, organizarea unor campanii 

umanitare pentru colegii aflați în suferință și 

participarea la activități de ecologizare a mediului.  

2.13.2. PRESA AUDIO-VIZUALĂ 

LOCALĂ 

Inspectoratul are acreditați șase reporteri 

regionali aparţinând unor televiziuni centrale 

importante ( PRO TV, Antena 1, 3, B1 TV, TVR, 

România TV, PRIMA TV). De asemenea, colaborăm 

cu alte trei televiziuni centrale importante, care 

dispun de corespondenți locali din județele limitrofe, 

respectiv „Realitatea TV”, „SUD TV”, „DIGI TV şi 

televiziuni locale și regionale, respectiv Ploiești TV, 

Valea Prahovei TV, Prahova TV, Columna TV, CÂMPINA TV, TV SUD EST şi MDI TV.  

La nivelul televiziunilor centrale, mai ales al celor specializate pe știri, ne bucurăm de o 

mediatizare foarte bună în jurnalele de știri acest fapt datorându-se, atât pregătirii de specialitate 

foarte bune pe care o au reporterii acreditați, dar şi a unei foarte bune relaţii instituționale, de 

colaborare, bazată pe principii deontologice. 

În perioada analizată purtătorul de cuvânt, a avut 134 de intervenţii, sincroane și declarații  

la emisiunile TV de ştiri naţionale, regionale şi locale. 

Una dintre atribuţiile personalului din cadrul compartimentului este aceea de a realiza 

materiale foto şi video de la locul intervenţiilor şi de la diverse acţiuni desfăşurate de cadrele 

inspectoratului. În acest sens, au fost realizate materiale de la intervenţii şi acţiuni care au fost 

transmise mass mediei odată cu buletinele informative.  

De asemenea, au fost realizate şi arhivate în format electronic peste 855 de fotografii de la 

intervenţii, concursuri, zile festive şi zile dedicate porţilor deschise organizate de către inspectorat, 

precum şi alte evenimente cu impact mediatic, dar şi filmări, care au fost prelucrate în format digital, 

o parte dintre ele fiind puse şi la dispoziţia presei, dar şi transmise către eşalonul ierarhic superior, 

respectiv către Serviciul 

Informare şi Relaţii Publice din 

cadrul Inspectoratului General 

pentru Situaţii de Urgenţă. 

În anul 2022 posturile de 

radio (în special cele locale) au 

prezentat 117  știri de presă şi 

emisiuni prin care au fost aduse 

la cunoștința publicului aspecte 

referitoare la misiunile 

inspectoratului. 

Reacția presei scrise şi 

electronice locale a fost reală şi 

Anul 2021
247

Anul 2022
134

DECLARAȚII, INTERVIURI ȘI SINCROANE
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pozitivă în acelaşi timp, aspectele privind prevenirea şi intervenţia în situaţii de urgenţă a efectivelor 

inspectoratului, precum și acțiunile și activitățile acestuia, s-au materializat în 685 de articole.  

Inspectoratul are acreditați corespondenți 

locali ai Agențiilor Naţionale de Presă 

„Agerpres”, „NEWS”, şi „Mediafax”, cu care 

avem o colaborare foarte bună, aceste agenţii 

constituind o sursă importantă de informare 

pentru mass media centrală.  

Este de remarcat că nici un ziar din judeţ 

nu redactează materialele legate de imaginea 

inspectoratului într-o manieră negativă, apelează 

la o manieră apreciativă sau de cele mai multe ori 

la una nontendenţioasă. În anul 2022 nu s-au 

înregistrat referiri negative. Pornind de la această 

grilă de polarizare, imaginea inspectoratului, 

reflectată în presa locală în perioada de referință 

a fost preponderent obiectivă.   

Pentru asigurarea unei bune reprezentări şi facilitarea accesului la informaţiile cu caracter 

public, pe timpul desfăşurării intervenţiilor/activităţilor care suscită un interes deosebit din partea 

presei centrale purtătorul de cuvânt a fost prezent la faţa locului.  

Referitor la activitatea de colaborare pe linie de specialitate, cu Instituţia Prefectului, cu 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Prahova, Serviciul 

Judeţean de Ambulanţă, aceasta este evidentă şi fructuoasă. Pentru misiunile executate în comun cu 

aceste structuri, întotdeauna au existat consultări în vederea armonizării punctelor de vedere publice 

referitoare la gestionarea evenimentelor (înzăpeziri, inundaţii, caniculă etc.).  

Monitorizarea mass-media și extragerea articolelor de interes s-a realizat pe următoarele 

publicații: Observatorul Prahovean, Republika News, Phonline.ro, Ziarul Incomod, dePrahova.ro, 

Ziarul Prahova, Gazeta de Prahova, JurnalulPh, Newss.ro, Telegrama, Prahova NEWS, Săptămâna 

Prahoveană, Știri actuale, Actualitatea Prahoveană, Prahova Economică, Informația Prahovei, 

Adevărul Ploiești și Ziarul de Ploiești . 

Raportările lunare către eşalonul superior au fost transmise în timp, astfel că nu au fost 

înregistrate probleme în acest sens. 

Reprezentantul compartimentului a participat activ la organizarea tuturor acţiunilor 

desfăşurate în această perioadă, inclusiv la acţiuni umanitare alături de cadre ale inspectoratului, 

publicând materiale specifice dedicate evenimentelor organizate de inspectorat, în acest sens 

invitând presa locală să participe la aceste manifestări, totodată punând la dispoziţia acesteia toate 

informaţiile solicitate, în spiritul transparenţei şi al bunei cooperări. 

Inspectoratul are o pagina 

instituțională de Facebook 

înființată la data de 19 ianuarie 

2016, cu nume de utilizator 

@isu.prahova.situatiideurgenta 
cu peste 11.000 aprecieri și peste 

12.000 de urmăritori. În perioada 

ianuarie – decembrie 2022 au fost 

postate peste 187 de știri și 

informări. 

Comunicarea cu mass-

media presupune eficiență și 

dinamism, motiv pentru care a 

fost înființată o listă de difuzare 

pe WhatsApp cu 81 jurnaliști de la nivel local, regional și național. Evenimentele, misiunile de 
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amploare, activitățile și proiectele importante sunt difuzate, în timp real pe acest grup în vederea 

asigurării informării cetățenilor. 

2.13.3. CALITATEA, UTILITATEA ŞI OPORTUNITATEA ACTIVITĂŢILOR 

DESFĂŞURATE ÎN SPAŢIUL PUBLIC,  GRADUL DE VIZIBILITATE 

ŞI IMAGINEA UNITĂŢII ÎN RÂNDUL OPINIEI PUBLICE 

Gradul de vizibilitate şi imaginea pozitivă a unităţii în rândul opiniei publice sunt  asigurate 

şi de campaniile de informare publică desfăşurate, în special, pentru reducerea numărului victimelor, 

dar şi a situaţiilor de urgenţă.  

În vederea dobândirii unui comportament preventiv şi pentru reducerea impactului situaţiilor 

de urgenţă asupra populaţiei, în perioada de referinţă au fost mediatizate numeroase activităţi de 

informare publică pe tipuri de riscuri, după cum urmează: 

 activităţi de informare având ca obiective creşterea nivelului de siguranţă a copiilor, reducerea 

numărului de incendii la gospodăriile populaţiei şi implicit al victimelor ca urmare a acestor 

evenimente, în cadrul campaniilor „Siguranța NU e un joc de noroc” şi „R.I.S.C. – Renunță! 

Improvizațiile sunt catastrofale!”, „Mai bine previi decât să nu fii”, „Nu tremur la cutremur”. 
În acest sens, spoturile  audio şi video ale campaniilor au fost transmise, în vederea difuzării, 

către posturile radio şi TV locale și au fost distribuite materiale de informare preventivă în locaţii 

cu afluenţă de persoane;  

 au fost organizate activităţi de informare pentru cunoaşterea măsurilor de prevenire a situaţiilor 

de urgenţă generate de exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor electrice şi de gaz, dar şi 

pentru învăţarea măsurilor de prim ajutor într-o  situaţie critică; 

 pentru crearea unui comportament preventiv în rândul cetăţenilor, cu prilejul „Zilei Informării 

Preventive - Marţi 13” au avut loc activităţi de informare publică, desfăşurate în colaborare cu  

inspectorii de prevenire; 

 au fost diseminate în spațiul public măsuri de prevenire la lăcașurile de cult unde se preconizează 

a se înregistra o afluență mare de participanți, la construcțiile destinate cazării persoanelor din 

incinta mănăstirilor, la unități turistice de la nivelul unității administrativ-teritoriale, precum și 

la operatorii economici care desfăşoară activităţi economice în zonele turistice, precum și 

asigurarea misiunilor specifice orientate spre siguranța cetățeanului, bunurilor și mediului, 

premergător minivacanței de 1 Mai;  

 prevenirea incendiilor pe timpul sezonului rece;  

 prevenirea incendiilor în perioada Sărbătorilor Pascale; 

 prevenirea incendiilor la fondul forestier;  

 prevenirea intoxicării cu monoxid de carbon; 

 masuri de prevenire pentru minivacanța de Crăciun; 

 măsuri de prevenire pentru Crăciun în siguranță și Revelion fără incendii; 

  recomandări pe timpul perioadelor caniculare; 

 măsurile de prevenire referitoare la arderea vegetației uscate; 

 cunoaşterea regulilor de comportament ce trebuie respectate în cazul găsirii elementelor de 

muniție neexplodată; 

 s-a evidențiat activitatea structurilor de intervenţie pe timpul informărilor, atenţionărilor şi 

avertizărilor de fenomene meteorologice periculoase de cod galben, portocaliu și roșu emise 

pentru judeţul Prahova; 

 au fost diseminate măsurile de apărare împotriva incendiilor, de prevenire a situaţiilor de urgenţă 

şi de conduită în legătură cu evenimentul „Noaptea Muzeelor”,  

 cu prilejul aniversării “Zilei Protecției Civile” și “Zilei Pompierilor din România” au fost 

organizate activităţi pentru sărbătorirea acestora la sediul inspectoratului şi al subunităţilor de 

intervenție. 

Informarea publică s-a concentrat în mod deosebit pe instruirea populaţiei privind 

cunoaşterea regulilor şi normelor de prevenire a incendiilor specifice sezonului şi activităţi educative 

şi de informare preventivă.  

Totodată, au fost organizate campanii de donare de sânge în urma căreia au donat peste 45 

de pompieri. Pompierul de onoare al anului 2022, a fost desemnat din rândul pompierilor prahoveni, 
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acestuia fiindu-i acordată diploma de recunoștință “Pompierul de onoare al anului”.  Tot în anul 

2022 a fost acordată și distincția de ”Salvatorul de onoare al anului”.  

2.13.4. SOLICITĂRILE DE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC 

Pe linia implementării Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile cu caracter 

public, solicitările au fost primite, înregistrate şi au primit răspuns în termenul legal. Nu au existat 

refuzuri în privinţa furnizării informaţiilor cu caracter public.  

Pentru accesul publicului la informațiile de interes public difuzate din oficiu a fost elaborat la 

începutul anului trecut buletinul informativ cu datele şi informațiile de interes public, conform 

prevederilor art. 5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. 

S-a întocmit raportul de evaluare în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 pentru anul 

2022 în termenul stabilit de lege, precum și Raportul periodic de activitate, fiind publicate pe site-

ul inspectoratului la categoria informațiilor de interes public. 

În anul 2022 au fost înregistrate 19 solicitări pe suport de hârtie şi 546 de solicitări verbale 

și electronice. Majoritatea solicitărilor au fost adresate de ziariști, fiind rezolvate pe loc.  

În privinţa acreditării jurnaliştilor pe lângă inspectoratul nostru, 74 solicitări au fost aprobate 

de inspectorul şef şi soluţionate pozitiv, răspunsurile fiind transmise în termenul prevăzut de lege.  

A fost înregistrată o reclamaţie administrativă care vizează încălcarea prevederilor Legii 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Aceasta a fost soluționată favorabil, 

în termenul legal. Respectându-se prevederile legii 544/2001, s-a asigurat accesul la informaţiile de 

interes public oferindu-se răspuns la solicitări verbale şi scrise în termenele prevăzute de lege.  

Pagina de internet a inspectoratului www.isuprahova.ro a fost îmbunătăţită permanent 

constituind în acest sens o formă eficientă de educare preventivă în domeniul situaţiilor de urgenţă, 

informare, transparenţă şi deschidere către societatea civilă.  

2.13.5. MODUL DE RELAŢIONARE CU MASS-MEDIA, CALITATEA 

ACTIVITĂŢILOR ŞI A DOCUMENTAŢIEI  AFERENTE 

La nivelul inspectoratului a fost gestionată imaginea publică prin difuzarea de informaţii 

concrete, oportune si complete, pentru ca mass-media şi  publicul larg să poată analiza şi înțelege 

adecvat activităţile desfăşurate de instituţie.  

Activitatea de informare şi relaţii publice a urmărit crearea şi menţinerea unei imagini 

veridice, favorabile inspectoratului, creşterea gradului de informare a opiniei publice asupra 

atribuţiilor legale, misiunilor, a măsurilor de prevenire şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor 

de urgenţă, precum şi promovarea şi consolidarea parteneriatului cu reprezentanţii mass-media. 

Pentru fundamentarea strategiei de comunicare şi a activităţilor de informare şi relaţii publice 

au fost monitorizate şi evaluate zilnic articolele apărute în mass-media referitoarele la activităţile şi 

misiunile inspectoratului. Rapoartele lunare de analiză a imaginii publice a inspectoratului se 

bazează pe evaluarea datelor obţinute prin monitorizarea posturilor de televiziune, posturilor radio 

şi presei scrise şi online.  

Imaginea inspectoratului reflectată în mass-media este preponderent echilibrată şi obiectivă. 

Niciun ziar, niciun post de televiziune sau radio nu au redactat materiale legate de imaginea 

inspectoratului într-o manieră tendenţioasă sau negativă. Imaginea inspectoratului reflectată în mass 

– media are un caracter preponderent obiectiv, majoritatea materialelor cuantificate fiind de natură 

neutră.  

Pentru eficientizarea activităţilor de informare şi relaţii publice, principalele direcţii de 

acţiune avute în vedere fac referire la următoarele obiective:  

 transparenţă şi informare corectă şi oportună a opiniei publice, prin intermediul mass-media, 

asupra misiunilor inspectoratului în vederea asigurării unui sistem de management eficient în 

domeniul situaţiilor de urgenţă.; 

 consolidarea încrederii şi a susţinerii publice, precum şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat 

cu comunităţile locale şi societatea civilă; 

 crearea şi menţinerea unei imagini veridice, favorabile inspectoratului; 

 transmiterea în timp util, către public şi către reprezentanţii mass-media, a informaţiilor 

necesare asigurării celor mai adecvate măsuri de protecţie; 

http://www.isuprahova.ro/
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 creşterea gradului de informare a populaţiei şi a opiniei publice asupra atribuţiilor legale, 

misiunilor, a măsurilor de prevenire şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor  de urgenţă; 

 perfecţionarea comunicării interne. 

 

 PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

ACTIVITĂȚILOR DE CONTROL 

În perioada evaluată, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice din anul 2022 și pentru 

materializarea obiectivelor propuse, la nivelul Compartimentului Control din cadrul Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ”Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova s-au urmărit următoarele 

direcții de acțiune: 

 perfecționarea continuă a pregătirii de specialitate conform prevederilor legale în vigoare și a 

ordinelor de linie; 

 colaborarea cu specialiști din structurile Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Șerban 

Cantacuzino” al Județului Prahova, I.G.S.U., D.G.A., Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul 

Militar București, Ministerul Afacerilor Interne. 

2.14.1. ACTIVITĂȚI SPECIFICE ȘI MĂSURI PRIVIND IMPLEMENTAREA 

ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ 

MANAGERIAL 

În vederea implementării SCIM la nivelul instituției au fost întreprinse acțiuni și măsuri 

specifice prevederilor legale, respectiv ale  OSGG 600/2018 cu modificările și completările 

ulterioare.  

Pe timpul activităților de control s-a urmărit radiografierea cât mai precisă și mai obiectivă a 

stării existente, eliminarea vulnerabilităților și rezolvarea, pe cât posibil pe loc, a problemelor și 

neajunsurilor în domeniul de activitate repartizat, iar pentru acele disfuncționalități a căror rezolvare 

a necesitat timp mai îndelungat și angrenarea unor resurse suplimentare au fost stabilite măsuri de 

îndeplinit pentru structurile controlate. 

Pentru principalele activități în acest domeniu specific, care vor fi enumerate, au fost întocmite 

documente conforme, astfel:  

 Întocmirea proiectului Ordinului de Zi pe Unitate privind declanşarea activităţii de autoevaluare 

SCIM;  

 Întocmirea și repartizarea Chestionarelor de autoevaluare a stadiului de implementare a 

Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul 

serviciilor/birourilor/compartimentelor/subunităţilor;  

 Centralizarea situaţiilor serviciilor/birourilor/compartimentelor/subunităţilor privind stadiul 

implementării și dezvoltării SCIM;  

 Elaborarea şi înaintarea Situaţiei centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de 

control intern/managerial;  

 Elaborarea situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării şi aprecierea gradului de conformitate a 

sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, în 

raport cu numărul de standarde implementate; 

 Elaborarea proiectului Raportului anual al Inspectorului Șef asupra Sistemului de control 

intern/managerial; 

 Elaborarea, raportarea către eșalonul superior a Programului de dezvoltare al SCIM la nivelul 

ISUJ Prahova, precum și a stadiului îndeplinirii activităților conform documentului menționat 

anterior pentru anul precedent; 

 S-a realizat, conform prevederilor OSGG 600/2018 și ale ordinelor de linie, identificarea 

riscurilor majore asociate obiectivelor generale, completarea/actualizarea Registrului de riscuri 

identificate la nivelul unității, tratarea acestora prin măsuri de minimizare; 

 Au fost actualizate procedurile operaționale conform calendarului de revizie a procedurilor și au 

fost întocmite lista cu activitățile procedurabile, lista cu procedurile aplicabile la nivelul 

instituției; 
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 A fost întocmit Planul de continuitate al activitățiilor structurilor din organigrama inspectoratului; 

 A fost întocmit Planul cuprinzând principalele activități ale inspectoratului; 

 Au fost întocmite, conform OIG nr. 1513/2018, Planul anual și Planurile trimestriale al 

principalelor activități ale compartimentului, dar și documentele specifice de la nivelul 

compartimentului prevăzute de actul normativ amintit anterior; 

 Alte activități specifice implementării Sistemului de control intern managerial conform 

prevederilor legale în vigoare. 

2.14.2. ACTIVITĂȚI DE CONTROL TEMATICE/INOPINATE 

În perioada evaluată au fost transmise raportări la termen, conform prevederilor ordinelor de 

linie și ale Procedurii de Sistem  PS-IGSU-DCVI-03,  ediția I, revizia 0, din 12.05.2022  privind 

Organizarea și desfășurarea controalelor tematice și inopinate în Inspectoratul General pentru Situații 

de Urgență și unitățile subordonate și s-a actualizat Planul unic al controalelor pentru anul 2022. 

2.14.3. VERIFICAREA ȘI CERCETAREA RECLAMAȚIILOR ȘI 

SESIZĂRILOR 

Petițiile adresate conducerii inspectoratului au fost soluționate în termenele prevăzute de 

legislația în vigoare, pentru soluționarea acestora fiind alocat o parte din totalul timpului de muncă 

necesar documentării și aprofundării legislației aferente soluționării precum și elaborării concluziilor 

și a răspunsurilor către petenți.  

2.14.4. CERCETĂRI ADMINISTRATIVE 

Personalul din cadrul compartimentului Control a efectuat instruiri ale comisiilor de cercetare 

administrativă stabilite la nivelul inspectoratului privind respectarea Instrucțiunilor nr. 114/2013 

privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse M.A.I. și legislației incidente 

în vigoare. 

2.14.5. CERCETARE PREALABILĂ 

În baza prevederilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și 

completările ulterioare,  personalul din cadrul Compartimentului  Control a fost desemnat ofițerul cu 

cercetarea disciplinară prealabilă a unor cadre privind  încălcarea normelor de conduită și disciplină 

militară, astfel au fost întocmite referate pentru 4 cazuri, în urma analizei dosarelor conducerea 

unității a aplicat sancțiuni.  În  4 cazuri cercetarea a fost suspendată până la soluționarea de către 

organele de cercetare penală a cazurilor respective. 

În anul 2022 la nivelul Compartimentului Control au fost  gestionate: 

- 33 dosare penale în care au fost implicate cadre militate ale inspectoratului, dintre care 22 dosare au 

fost clasate pe parcursul anului;  

- 2 cazuri de ultraj asupra personalului propriu;  

- 3 cazuri în care a fost sesizat Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. 

2.14.6. ACTIVITĂȚI PE LINIE ANTICORUPȚIE 

În baza prevederilor Ordinului M.A.I. 62/2018 privind organizarea și desfășurarea 

activităților de prevenire a corupției pentru promovarea integrității în cadrul M.A.I.,  ofițerul din 

cadrul compartimentului Control este desemnat consilierul pentru integritate al unității. 

 În baza actelor normative privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a 

corupției,  a  corespondenței primite de la Direcția Generală Anticorupție /Serviciul Județean 

Anticorupție Prahova, dar și la solicitarea conducerii Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova au fost desfășurate ședințe de lucru pe linie de informare 

și instruire de prevenire a corupției pentru conștientizarea cauzelor și consecințelor negative.  

Astfel, în baza prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 62/2018 privind organizarea și desfășurarea 

activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, au fost efectuate un număr de 7 ședințe de instruire pentru prevenirea 

corupției pentru cadrele militare / soldați profesioniști, desfășurate la sediul Inspectoratului  pentru 

Situații de Urgență ”Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova dar și la sediile detașamentelor de 

pompieri și 3 informări anticorupție cu membrii comisiilor de concurs, la care au participat membrii 

ai Serviciul Județean Anticorupție Prahova. 
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Conform atribuțiilor trasate prin Ordinul MAI 62/2018  art. 24  au fost realizate, activități 

specific din care se amintesc: 

 Diseminarea materialelor transmise de către Direcția Generală Anticorupție/ Serviciul Județean 

Anticorupție Prahova sau Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la activitatea 

de prevenire și combaterea corupției pentru personalul unității; 

 Planificarea personalului pentru activități de informare și instruire, în baza evidenței nominale a 

personalului propriu; 

 Propuneri privind instruirea unor categorii de personal – comisii de concurs / personal nou 

încadrat; 

 A fost asigurat secretariatul grupului de lucru anticorupție; 

 Actualizarea permanentă a grupului de lucru anticorupție constituit la nivelul Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ”Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova în urma dinamicii 

personalului, actualizarea prin Proiect aprobat a Ordinului de Zi pe Unitate și transmiterea 

evidenței la Serviciul Județean Anticorupție Prahova; 

 Reevaluarea  riscurilor de corupției, actualizarea registrului de riscuri la corupție întocmit la 

nivelul inspectoratului și transmiterea documentului către Serviciul Județean Anticorupție 

Prahova; 

 Au fost desfășurate, la nivelul instituției, activitățile specifice de management al riscurilor de 

corupție prin intermediul aplicației informatice M.A.R.C. – Managementul asistat al riscurilor de 

corupție; 

 Consilierea unor categorii de personal; 

 Centralizarea rapoartelor de evaluare cantitative și calitative privind implementarea măsurilor de 

prevenire/control al riscurilor de corupție;  

 Întocmirea raportului de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova. 

2.14.7. CERCETAREA PENALĂ SPECIALĂ 

S-au întocmit și înaintat, conform ordinelor de linie, evidențe lunare referitoare la faptele de 

natură penală săvârșite de către personalul unităţii sau în care acesta a fost implicat. 

 

 SECRETARIAT, DOCUMENTE CLASIFICATE ȘI ARHIVĂ 

 

În anul 2022 au fost executate activitățile specifice fără a fi constatate probleme: 

 Scăderea corespondenței și constituirea dosarelor arhivistice pe anul 2021 pentru predarea la 

depozitul de arhivă, urmând ca acestea să fie predate în anul următor 

 toate documentele primite de la eșaloanele primite de la eșaloanele superioare cât și de la alte 

unități, au fost distribuite, neexistând întârzieri în distribuirea acestora 

 au fost înregistrate 316 petiții, nefiind întârzieri 

 au fost întocmite la timp documentele de distrugere a unor acte normative care au fost abrogate, 

în special ordine ale ministrului de interne 

 au fost înregistrate 943 cereri privind documentații de avizare-autorizare 

 

3. DIFICULTĂȚI 2022 

 

 INSPECȚIA DE PREVENIRE 

În cursul anului 2022 Inspecția de Prevenire s-a confruntat cu o serie de greutăți, după cum 

urmează: 

 dificultăți în desfășurarea activității de prevenire cauzate de instituirea stării de alertă ca urmare 

a pandemiei de Covid 19, respectiv lipsa personalului cu atribuții de răspundere/ execuție în 

domeniul apărării împotriva incendiilor din cauza infectării cu COVID 19; 

 un cadru și-au încetat activitatea în cadrul Inspecției de Prevenire, un ofițer s-a mutat la 

compartimentul juridic; 
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 subdimensionarea CCAP nefiind ocupate 4 funcții 

 multitudinea de solicitări adresate pe segmentul avizării/autorizării, a creat o situație dificil de 

gestionat în condițiile unei încadrări insuficiente ca rezultat direct al fluctuației de personal, 

coroborat cu lipsa de experiență în urma întineririi colectivului; 

 imposibilitatea completării procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor cu 

toate datele necesare juridic în cazul în care nu există martor într-o incintă privată sau într-o 

primărie, unde administratorul/primarul refuză să semneze. 

 modificările legislative actuale au influențat reconsiderarea analizei documentațiilor; 

 desele audiențe și sesizări privind așa-zisele „interpretări” sau „abuzuri normative”, totul datorat 

insuficienței cunoașterii de către consultanții beneficiarilor a reglementărilor tehnice din 

domeniul de referință, au creat o stare tensionată în raportul desfășurării activității; 

 participarea la cursuri de inițiere sau perfecționare au pus presiune pe încadrarea în termene 

necesare soluționării cererilor; 

 CENTRUL OPERAȚIONAL JUDEȚEAN 

Deși în statul de organizare al unității sunt prevăzute patru posturi de ofițer în cadrul 

compartimentului Monitorizare Situații de Urgență și Dispecerat, doar trei dintre acestea au fost 

ocupate de către ofițeri titulari, ca urmare a desemnării unui ofițer în funcția de locțiitor comandant 

detașament la Detașamentul de Pompieri Ploiești. În vederea îndeplinirii obiectivelor specifice ale 

compartimentului Monitorizare Situații de Urgență și Dispecerat, pe timpul absenței ofițerilor titulari 

(concedii, permisii, libere), atribuțiile acestora au fost îndeplinite de către ofițerii din cadrul 

compartimentului Analiză, Evaluare și Coordonare Intervenție. 

Existența unor situații, izolate, în care personalul din cadrul subunităților de intervenție, pe timpul 

desfășurării acțiunilor de intervenție nu transmit rapoarte operative în timp util, sau chiar deloc, fapt 

ce conduce la apariția sincopelor în realizarea fluxului informațional cu eșalonul superior. 

Cu ocazia executării controalelor se constată din ce în ce mai mult lipsa de pregătire a 

paramedicilor,  indiferență în pregătire, foarte multe solicitări de încadrare pe alte autospeciale, altele 

decât ambulanțele SMURD;  

FINANCIAR 
1. Activitatea financiara si de casierie este in sarcina unui subofițer ,venit in cursul anului 2021 de 

la ISU Brăila,  care îndeplinește funcția de casier si acesta pe final de an a fost la cursul de inițiere 

la ORASTIE , pe o perioada de trei luni. Apreciez ca aceasta activitate s-a desfăşurat in condițiuni 

bune, si mai puțin bune in perioada lipsei subofițerului casieri ,  cu respectarea in tocmai a 

legislației si normelor ce reglementează acest domeniu. 

2. Activitatea serviciului financiar, în general, s-a desfăşurat în condiţii bune având o fluctuație a 

personalului pe funcții în ultima perioadă în cadrul serviciului. Un subofițer a plecat la IGAV prin 

trecerea in corpul ofițerilor  si un alt subofițer a luat concursul si începe cu 15.12.2022. In ianuarie 

2023 o sa se pensioneze un subofițer care ocupa o funcţie pe salarizare si o sa  rămânem in cadrul 

serviciului cu 2 funcții neocupate de subofițer de-a lungul anului 2022,astfel încât ceilalți 2 

subofițeri au îndeplinit prin cumul si sarcinile  ce reveneau acestora in fisa postului. In cursul 

anului 2022 un subofițer a participat la cursul de inițiere care se încheie in luna decembrie 2022 

si acest lucru a afectat foarte mult activitatea pe casieria unităţii, găsind-ne in unele zile in 

imposibilitatea de a incasa si depune numerarul la Trezorerie din lipsa cumulului de semnături 

necesare.  

3. Lipsa bugetului aprobat de la început de an si actualizarea acestuia la rectificare pe baza execuției 

duce la imposibilitatea semnării contractelor de utilități  pe întregul an;  

4. Neefectuarea ritmica a achizițiilor publice de bunuri si servicii – concentrarea acestora in ultimele 

zile ale lunii, si in ultimele doua luni ale anului, duce la efectuarea de plați fără o verificare 

prealabila a tuturor documentelor justificative si a corectitudinii achiziției; deoarece procesele 

verbale de recepție calitativa si cantitativa  se întocmesc si se primesc la serviciul Financiar, cu 

întârziere. 
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5. Predarea cu întârziere a documentelor justificative contabilului de gestiune; 

6. Neprezentarea gestionarilor la serviciul financiar pentru  confruntul lunar pentru toate bunurile 

din gestiunile ISU Prahova. 

7. Dorința personalului din cadrul serviciului de a se muta cu serviciul la tura pentru a beneficia de 

sporturi si de salariu mai mare, sau de a participa la diferite concursuri pentru trecerea in corpul 

ofițerilor,  ținând cont ca ei nu beneficiază de sporul de pericol deosebit in procent maxim, 

respectiv 30%.  

 RESURSE UMANE 

1. neprezentarea din partea personalului unităţii în termenul prevăzut de O.M.A.I. nr. 177/2016 a 

documentelor privind modificările în situaţia socio – profesională şi neraportarea despre 

producerea unor evenimente de natură a afecta situaţia militară; 

2. actualizările la notele de cunoaștere pentru personalul unității în termenul legal din cauza 

volumului mare de lucrări care trebuiesc gestionate și executate în perioade scurte de timp, 

precum şi din cauza numărului mare de dosare pe care trebuie să le gestioneze un lucrător, 

respectiv afectării timpului normal de lucru aferent din cauza executării serviciilor; 

3. procesul de îmbătrânire şi situaţia medico-militară a personalului operativ, urmare a clasării „apt 

limitat” de către comisia centrală de expertiză medico-militară.  

 C.T.I. 

Deși în statul de organizare al unității sunt prevăzute trei posturi de ofițer în cadrul Serviciului 

Comunicații și Tehnologia Informației, doar două dintre acestea au fost ocupate de către ofițeri 

titulari, iar postul de maistru militar nu este încadrat. În vederea îndeplinirii obiectivelor specifice ale 

serviciului, în lipsa acestora sarcinile sunt redistribuite celorlalți ofițeri și subofițeri din cadrul 

serviciului. 

 

4. DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU 2023 

 

Pentru îndeplinirea misiunilor care stau în fața unității, în anul pe care l-am început, ne 

propunem următoarele obiective și direcții de acțiune: 

 urmărirea aplicării prevederilor legale, mai ales în contextul modificărilor legislative în domeniul 

securității la incendiu, în scopul asigurării nivelului de securitate la incendiu al clădirilor și 

implicit protecția vieții cetățeanului; 

 organizarea de ședințe de lucru cu factorii implicați (proiectanți, evaluatori, constructori etc.) în 

asigurarea cerinței esențiale securitatea la incendiu, pentru cunoașterea, însușirea și aplicarea  

prevederilor actelor normative și reglementărilor specifice în domeniu; 

 îmbunătățirea colaborării interinstituționale între inspectorat și autoritățile locale în domeniul 

prevenirii situațiilor de urgență; 

 verificarea permanentă a activității desfășurate de inspectorii de specialitate, în scopul asigurării 

executării unor activități preventive eficiente, cu respectarea prevederilor Codului de etică și 

deontologie stabilit prin OMAI 1489/2006; 

 reducerea numărului de clădiri care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu 

punându-se accent pe clădirile cu destinația de sănătate și învățământ; 

 urmărirea îndeplinirii condițiilor legale de funcționare a obiectivelor autorizate din punct de 

vedere al securității la incendiu și/sau protecție civilă, precum și a celor care au fost puse în 

funcțiune fără obținerea autorizației; 

 analizarea posibilității stabilirii în cadrul unei comisii patronate de Prefectură a locurilor din care 

se pot executa jocurile de artificii ocazionate de zilele comunităților sau Revelion, locuri verificate 

de instituțiile abilitate și care vor fi menținute de către UAT-uri pentru acest tip de eveniment. 

 identificarea unor soluții necesare dotării echipajului pirotehnic din cadrul Detașamentului 1 de 

Pompieri Ploiești, astfel încât să fie respectate prevederile OMAI 135/2015; 
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 pe timpul controalelor executate de către personalul din cadrul COJ s-au constatat nereguli pe 

linia întocmirii documentelor prevăzute de OIG 4019/IG din 2022, în sensul că ele sunt elaborate 

formal, de multe ori fără a fi respectată structura cadru prevăzută în ordinul precizat anterior; 

 executarea unei convocări cu ofițerii din cadrul structurilor de intervenţie pentru clarificarea unor 

aspecte legate de întocmirea documentelor aferente OIG nr. 4025/IG din  2022 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a Ordinului MAI nr. 64/2022 privind planificarea, desfășurarea și evaluarea 

pregătirii prin exerciții a personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne la nivelul 

unităților subordonate IGSU; 

 începând cu anul 2023, exercițiile județene să fie executate exact cum sunt prevăzute în OIG nr. 

4025/IG din  2022, respectiv exercițiul va fi organizat de către grupul de planificare, format atât 

din reprezentanți ISU cât şi din reprezentanți ai tuturor instituțiilor participante la exercițiu; de 

menționat este faptul că, în cadrul exercițiilor sunt câteva aspecte ce nu țin de competența 

centrului operațional (logistic – T.U, financiar, reziliență);   

 desfășurarea în bune condiții a proiectelor pe fonduri europene – reabilitare termică ăi energetica 

pentru cele doua  clădiri din cadrul Detașametului 2 Ploiești si Detașametului 4 Sinaia.  

 îmbunătățirea activităţii de contabilitate in realizarea unui sistem de codificare eficient pentru 

gestiunile noi (exemplu bunuri primite de la STS-constituire gestiuni separate pentru bunurile in 

comodat care s-a realizat in anul 2022 sa fie model si pentru bunurile de la Consiliu Judeţean sau 

alte instituţii ), 

 plata in totalitate a drepturilor salariale si eliminarea oricăror erori in aceasta activitate  cu ajutorul 

autocontrolului inclusiv încadrarea in limitele procentelor stabilite de lege; 

 îmbunătățirea cadrului de control intern pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor asociate 

activităţilor desfăşurate si utilizarea permanenta a procedurilor formalizate pentru toate 

activităţile desfășurate; 

 cooperarea cat mai eficienta între compartiment/servicii  (resurse umane, logistică, achiziții 

publice, comunicații, secretariat) astfel încât toate documentele necesare desfășurării activității să 

ajungă la timp in cadrul serviciului si sa poată fi utilizate in timp util pentru a întocmi diferite 

raportări;  

 transformarea postului liber de subofițer in funcție de ofițer , cu sprijinul IGSU, pentru a avea 

structura organizatorica a compartimentului mai stabilă .  

 inițierea unei mai bune cooperări cu detașamentele  ISU PH printr-o mai buna comunicare cu 

conducerea detașamentelor  și întocmirea unor modele ajutătoare pentru a beneficia de diferite 

servicii din partea Financiarului. 

 prin activitatea susținută a structurii de resurse umane (pensionări, concursuri, încadrări, recrutări, 

raportări, etc.), în anul 2022 au fost îndeplinite sarcinile stabilite şi lucrările repartizate. 

 aplicarea celor mai eficiente măsuri/proceduri de resortul resurselor umane, în vederea reducerii 

deficitului de personal;   

 ocuparea posturilor să se efectueze conform indicatorilor stabiliți şi a dinamicii de efective; 

 stabilirea drepturilor de personal şi salariale, conform prevederilor legale în vigoare; 

 asigurarea managementului carierei personalului, a pregătirii continue şi de specialitate 

aprofundarea cunoștințelor şi perfecţionarea deprinderilor personalului, pentru a îndeplini în 

condiţii optime misiunile din competenţă de activitate a inspectoratului; 

 elaborarea şi actualizarea, în limita strictă a cadrului stabilit de actele normative de bază, a 

documentelor proprii de planificare structurală şi management organizatoric, adaptate la nevoile 

operative ale unităţii. 

 creșterea numărului de stații TETRA portabile la toate subunitățile de intervenție. 

 extinderea sistemului de comunicații VHF în județul Prahova. 

 identificarea fondurilor necesare înnoirii echipamentelor de comunicații și informatică. 

 modernizarea nodurilor de comunicații (rack) la detașamentele de intervenție și adăugarea unor 

surse de curent neîntrerupte. 
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 dezvoltarea unui sistem de bodycam pentru structura operativă 

 

 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

 

Principalii indicatori de performanță ce vor arăta măsura în care au fost realizate obiectivele sunt: 

 timpul de răspuns în situații de urgență (urban, rural) 

 eficacitatea cadrului legislativ crescută prin adoptarea unor legi privind organizarea și 

funcționarea instituției, precum și statutele pompierilor militari și voluntari 

 capacitatea operațională și de răspuns ridicată 

 sistem de pregătire și prevenire consolidat 

 grad ridicat de reziliență a structurilor SNMSU și a comunicațiilor 

 resursa umană pregătită și securitatea muncii asigurată 

 noile tehnologii integrate în activitatea de prevenire, pregătire și răspuns (sistemul de 

telemedicină, unități de drone, sistem de comunicații de urgență centru misiunile în 

tuneluri/metrouri și în zonele fără acoperire etc.) 

 sistem centralizat de înștiințare-alarmare națională realizat prin asigurarea  unei acoperiri de 100% 

a municipiilor reședințe de județ, 70% a restului municipiilor și 50% a orașelor și comunelor pe 

plan național 

 grad de încredere în IGSU ridicat 

 impact redus al riscurilor evaluate și tratate. 

 

 


