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Din 21.05.2018
Drobeta Turnu Severin

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „DROBETA” AL
JUDEŢULUI MEHEDINŢI

I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL
1. Cuvânt înainte
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al Judeţului Mehedinţi,
funcţionează în baza prevederilor art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Hotărârea Guvernului României nr.1490/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi
Hotărârea Guvernului României nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al Judeţului Mehedinţi, denumit în
continuare inspectorat judeţean, s-a înfiinţat la data de 15.12.2004, în baza Ordinului ministrului
administraţiei şi internelor nr. I/0621 din 01.12.2004 prin unificarea Grupului de Pompieri
„Drobeta” al Judeţului Mehedinţi cu Inspectoratul de Protecţie Civilă al Judeţului Mehedinţi, iar
începând cu data de 31.12.2016 a fost reorganizat prin intrarea în vigoare a noului stat de
organizare aprobat prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă nr.102468 din 22.12.2016.
Inspectoratul judeţean este constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în scopul asigurării managementului situaţiilor
de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.
2. Misiunea instituţiei
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al Judeţului Mehedinţi este o
structură specializată, destinată să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a
situaţiilor de urgenţă, având ca obiective generale:
a) pregătirea preventivă şi protecţia prioritară a populaţiei;
b) realizarea condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă;
c) participarea la protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a
bunurilor materiale, precum şi a mediului;
d) desfăşurarea pregătirii profesionale a personalului organismelor specializate şi
serviciilor de urgenţă;
e) organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea
efectelor situaţiilor de urgenţă;
f) constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice.
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3. Datele de contact:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi
Sediul: str. Portului, nr. 2, municipiul Drobeta Turnu Severin
Telefon: 0252/311212
Fax: 0252/311213
E-mail: informarepublica@isumehedinti.ro
Pagina de internet: www.isumehedinti.ro
II. TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ
1. Bugetul instituţiei
a) Bugetul de cheltuieli finanţat de la bugetul de stat pe anul 2017
-leiCLASIFICAŢIA BUGETARĂ

2017

TOTAL

30.224.863,00

CAP. 61.01.05 – Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor

30.034.470,00

Titlul I – Cheltuieli de personal

28.531.500,00

Titlul II – Bunuri şi servicii

1.462.600,00

Titlul XIII – Active nefinanciare

40.370,00

CAP. 68.01.06 – Asistenţă socială pentru familie şi copii

190.393,00

Titlul VI – Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

2.513,00

Titlul IX – Asistenţă socială

187.880,00

CAP. 68.01.08 – Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare

0

Titlul IX – Asistenţă socială

0
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b) Situaţia cheltuielilor bugetare pe anul 2017
-leiCLASIFICAŢIA BUGETARĂ

Plăţi 2017

TOTAL

30.221.353,51

CAP. 61.01.05 – Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor

30.030.968,51

Titlul I – Cheltuieli de personal

28.530.599,20

Titlul II – Bunuri şi servicii

1.460.814,82

Titlul XIII – Active nefinanciare

39.554,49

CAP. 68.01.06 – Asistenţă socială pentru familie şi copii

190.385,00

Titlul VI – Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

2.505,00

Titlul IX – Asistenţă socială

187.880,00

CAP. 68.01.08 – Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare

0

Titlul IX – Asistenţă socială

0

2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile sectoriale şi
concesiunile de lucrări şi servicii:
a) Lista de contracte încheiate:
Nr.
Obiectul contractului

Valoare contract

Procedura

Acord cadru furnizare energie
electrica

418,252 lei/Mwh

Procedura
simplificata

Contract subsecvent nr.1
furnizare energie electrică

41,825.20 lei

Furnizor

crt.

1

1.1

1.2

Contract subsecvent nr.2
furnizare energie electrică

41,435.00 lei

1.3

Contract subsecvent nr.3
furnizare energie electrică

41,435.00 lei
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1.4

Contract subsecvent nr.4
furnizare energie electrică

1.5

Contract subsecvent nr.5
furnizare energie electrică

41,195.00 lei

48,362.79 lei
578,880.00 lei

2

Acord-cadru furnizare
carburanti auto pe baza de
bonuri valorice

129,148.32 lei

2.1

Contract subsecvent nr.1
carburanti auto pe baza de
bonuri valorice

34486,20 lei

2.2

Contract subsecvent nr.2
carburanti auto pe baza de
bonuri valorice

2.3

Contract subsecvent nr.3
carburanti auto pe baza de
bonuri valorice

74,970.00 lei

2.4

Contract subsecvent nr.4
carburanti auto pe baza de
bonuri valorice

3

Contract salubrizare Dubova

-

-

ECO GMG COMPANY S.R.L.

4

Contract subsecvent servicii
antivirus si antimalware

1.832,60 lei

Acord cadru
MAI

S.C. AGER BUSSINES TECH
S.R.L.

5

Contract deratizare

2,200.00 lei

-

S.C. ACVET CONSULT SERV
S.R.L.

6

Contract furnizare energie
termică D.T.S.

318,32 lei/Gkal

6.1

Contract furnizare energie
termică sediu I.S.U.

Procedura
simplificata

SC COPROT S.R.L
Acord cadru

37,485.00 lei

S.P.A.E.T.

386,90 lei/Gkal
841,02 lei
2.757,60 lei

7

Contract subsecvent prestări
servicii telefonie voce și internet
mobil

924,14 lei
926,33 lei

Acord cadru
MAI

ORANGE ROMÂNIA S.A.

1.852,10 lei
1.357,180 lei
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538,32 lei
539,63 lei
8

Contract subsecvent prestări
servicii telefonie fixă

Acord cadru
1078,92 lei
MAI
2.137,68 lei

Asociere între SC TELEKOM
ROMÂNIA COMUNICATIONS
SA și TELEKOM ROMÂNIA
MOBILE COMUNICATIONS SA

2.123,76 lei

9

Contract furnizare servicii de
internet

171,27.00 lei
340,32.00 lei

-

TELEKOM ROMÂNIA MOBILE
COMUNICATIONS SA

b) Numărul de procese de achiziţii:
Proceduri = 1
Achiziţii directe = 166
c) Achiziţiile realizate prin sistemul electronic:
Din totalul de 166 de procese de achiziţii realizate în cursul anului 2017, un număr de 164
procese de achiziţii au fost efectuate prin mijloace electronice, prin catalogul electronic din
SEAP.
d) Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziţii:
Proceduri - 45 zile
Achiziţii directe - 3 zile
e) Numărul de contestaţii formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor:
Nu au fost formulate contestaţii.
f) Numărul de proceduri anulate sau în curs de anulare:
Nu este cazul – nu au fost proceduri anulate şi nici în curs de anulare.

3. Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia
În anul 2017 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DROBETA” al Judeţului
MEHEDINTI a avut calitate procesuală în 23 de cauze care au avut ca obiect:
• Plângere împotriva procesului verbal de constatare și sancţionare a contravenţiilor = 13;
• Acţiune pentru anulare act administrativ = 3;
• Obligaţia de a face = 2;
• Litigii privind funcţionarii publici- ajutoare de trecere în rezervă = 4;
• Pretenţii = 1;
Din cele 23 de cauze, 16 au fost soluţionate definitiv (nouă au fost soluţionate favorabil
unităţii, cinci au fost admise în parte acţiunile, doar două fiind nefavorabile instituţiei), iar
şapte se află în diferite stadii procesuale.
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4. Organigramă

Persoanele din conducerea inspectoratului la data de 31.12.2017:
-

INSPECTOR ŞEF – Col. Florentin DRAGOMIR

-

(î) PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF – Lt. col. Marius Cristi GOGÎLTAN

-

(î) ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF – Mr. Florin DRĂGHIA
La aceeaşi dată, gradul de încadrare cu personal al inspectoratului era de 91,07 %.

5. Informaţii despre managementul resurselor umane
a) Încadrări:
• un subofiţer, absolvent al Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă
“Pavel Zăgănescu”;
• un ofiţer şi 8 subofiţeri au fost mutaţi la cerere din cadrul altor unităţi ale I.G.S.U.;
• un ofiţer mutat în interes de serviciu din cadrul altei unităţi.
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b) Pierderi de personal:
• 6 subofiţeri au fost trecuţi în rezervă, cu drept la pensie;
• 3 subofiţeri au fost trecuţi în rezervă, prin demisie;
• Un ofiţer şi 4 subofiţeri au fost mutaţi la cerere din unitatea noastră în alte unităţi ale
I.G.S.U;
• Un ofiţer a fost detaşat la I.G.S.U.;
• Un subofiţer a promovat în corpul ofiţerilor, fiind mutat în interes de serviciu într-o altă
unitate a I.G.S.U.;
• Un subofiţer decedat.
c) Numărul de concursuri organizate: 13

d) Fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere:
 2 ofiţeri au fost numiţi în funcţii de conducere, în urma concursurilor desfăşurate.
e) Numărul de funcţii de conducere executate temporar: 9
III. RELAŢIA CU COMUNITATEA
1. Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă MEHEDINŢI fost întocmit pentru anul 2017 şi
poate fi consultat pe site-ul www.isumehedinţi.ro, în secţiunea Informaţii de interes public.

2. Informaţii despre atragerea de resurse din comunitate
Campania “Salvator din pasiune”, demarată în anul 2016 la nivel naţional, a continuat şi în
anul 2017, pentru atragerea de voluntari care să participe, împreună cu structurile profesioniste, la
intervenţii în situaţii de urgenţă.
La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” al judeţului Mehedinţi au
fost recrutaţi 34 de voluntari, care au urmat cursurile iniţiale de pregătire şi de prim-ajutor de bază
organizate la nivelul inspectoratului. Ca urmare a solicitărilor a fost desfăşurat şi un curs de
stingere, începând cu luna octombrie a anului 2017, unde au participat 16 voluntari.
În anul 2017 au fost încheiate 13 protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ: 12
pe linia pregătirii şi informării preventive şi unul pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie
fizică şi sport.
Responsabil Legea nr. 544/2001
Plt. maj. Tîrcă Raluca
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