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A ACTIVIT II INSPECTORATULUI PENTRU SITUA II DE URGEN  

“Anghel Saligny” AL JUDE ULUI VRANCEA ÎN ANUL 2016 

 

 

 

 

 

 

I.1. CADRUL NORMATIV ŞI LEGISLA IA SPECIFIC  
DOMENIILOR DE COMPETEN  ŞI RESPONSABILITATE 

 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "ANGHEL SALIGNY" al jude ului Vrancea 
s-a înfiin at la data de 15.12.2004, în baza Ordonan ei Guvernului României nr. 88/2001 

completat  cu Hot rârea Guvernului României nr. 1492/2004 şi Ordonan a de Urgen  a 
Guvernului României nr. 21/2004, prin unificarea Grupului de Pompieri "Anghel Saligny" al 

jude ului Vrancea cu Inspectoratul de Protec ie Civila Vrancea.  
La data de 23 iulie 2016, Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  "ANGHEL SALIGNY" 

al jude ului Vrancea, i-a fost înmânat Drapelul de Lupt , acordat prin Decretul Preşedintelui 
României, nr. 399/2016 din 7 aprilie 2016, simbol al gloriei, onoarei şi vitejiei militare, al pre uirii 
fa  de ar  şi fiind menit s  reaminteasc  fiec rui militar tradi iile poporului român şi ale unit ii 
de care apar ine, precum şi datoria sacr  de a servi cu credin  patria. 

 

I.2. MISIUNEA INSTITU IEI 
 

Institu ia are misiunea de prevenire, monitorizare şi gestionare a situa iilor de urgen  din 
zona de competen  a unit ii, având ca scop preg tirea şi protec ia popula iei, asigurarea 

condi iilor necesare supravie uirii în situa ii de urgen , protec ia valorilor culturale, arhivistice, de 
patrimoniu şi a bunurilor materiale, precum şi a mediului, desf şur rii preg tirii profesionale a 
personalului, organismelor specializate şi serviciilor de urgen , executarea interven iei operative 
pentru limitarea şi înl turarea efectelor situa iilor de urgen . 
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I.3. OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL ACTIVIT II 
DESF ŞURATE LA NIVELUL INSTITU IEI 

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "ANGHEL SALIGNY" al jude ului Vrancea, 

subordonat Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen , cuprinde personalul, mijloacele 
tehnice, ştiin ifice, materiale şi de alt  natur , şi are ca obiectiv fundamental al activit ii asigurarea 
în zona de competen , ca organ de specialitate, a coordon rii permanente şi unitare la nivelul 

comitetelor locale şi centrelor operative pentru situa ii de urgen , a forma iunilor voluntare şi 
private pentru situa ii de urgen , a activit ilor de prevenire, monitorizare şi gestionare a situa iilor 
de urgen , în cadrul Sistemului Na ional de Management al Situa iilor de Urgen . 

 

I.4. OBIECTIVE DERIVATE/SPECIFICE 
 

Activitatea inspectoratului, ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Afacerilor 

Interne în teritoriu, este coordonat  de prefect, în anul 2016 având ca principale obiective: 
1. Implementarea Sistemului de Management Informa ional pentru Situa ii de Urgen  

(S.M.I.S.U.) la nivel jude ean. 
2. Consolidarea caracterului proactiv al activit ii de prevenire, prin îndrumarea şi controlul 

autorit ilor administra iei publice locale, institu iilor şi operatorilor economici privind îndeplinirea 
atribu iilor, valorificarea concluziilor rezultate din ac iunile de verificare executate în teren, prin 
informarea oportun  a autorit ilor abilitate asupra riscurilor şi stabilirea unor m suri ferme pentru 
creşterea gradului de securitate şi siguran  a cet eanului. 

3. Gestionarea profesionist  şi eficient  a situa iilor de urgen  prin aplicarea procedurilor 
pe tipuri de riscuri şi a Concepţiei specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea şi 
desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă. 

4. Sporirea încrederii în institu ie, prin modul profesionist şi echidistant de solu ionare a 
solicit rilor şi peti iilor adresate de cet eni, în spiritul respect rii cu stricte e a drepturilor omului 
şi a libert ilor acestuia. 

5. Aplicarea cadrului normativ-juridic ce reglementeaz  activitatea institu iei, în scopul 
abord rii unitare a întregii problematici specifice de c tre toate componentele Sistemului Jude ean 
de Management al Situa iilor de Urgen . 

6. Continuarea procesului de profesionalizare şi perfec ionarea preg tirii de specialitate a 
personalului. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de guvernare au fost întreprinse 
ac iuni şi m suri specifice, materializate în Planul de acţiuni pe anul 2016 la nivelul judeţului 
Vrancea, stadiul îndeplinirii obiectivelor la nivelul inspectoratului fiind transmis trimestrial c tre 
Institu ia Prefectului. 

 

 
 

 

  
 

 

În cadrul activit ilor specifice s-a manifestat o preocupare permanent  pentru 
implementarea programelor şi strategiilor guvernamentale şi/sau ministeriale aferente 

activit ii inspectoratului, lunar informând Institu ia Prefectului privind modul de îndeplinire a 
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ac iunilor întreprinse pentru realizarea obiectivelor prev zute în: Strategia na ional  de protec ie 
civil  aprobat  prin H.G.R. nr. 547 din 09.06.2005, Strategia na ional  de prevenire a situa iilor 
de urgen  aprobat  prin H.G.R. nr. 762 din 16.07.2008, Strategia de rela ii publice a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2013-2016 nr. 4542527 din 17.07.2013. 

  

II.1.1. Analiza situaţiilor de urgenţă 
 

În vederea îndeplinirii misiunilor de r spuns ce revin inspectoratului s-a ac ionat pentru 

aplicarea coerent  şi unitar  a reglement rilor pe linia planific rii, organiz rii, preg tirii şi 
coordon rii activit ilor de interven ie specifice serviciilor de urgen  profesioniste, care, 
împreun  cu cele voluntare şi private pentru situa ii de urgen , popula ia şi personalul de la locul 
de munc  au ac ionat la 5.481 ac iuni (fa  de 5.586 produse în anul 2015), în medie 14,98 

evenimente/zi. 

 
 

Din care: 

- 3.473 ajutor medical de urgen  (4.215 în anul  2015);  
- 331 stingerea incendiilor (323 în anul  2015); 
- 345 alte situa ii de urgen  - însemnând misiuni pirotehnice, alunecări de teren,  

evenimente publice de amploare etc, (233 în anul 2015 ); 
- 175 incendii de vegeta ie şi altele (204 în anul 2015 );  
- 141 deplas ri f r  interven ii (85 în anul 2015); 
- 138 întors din drum (110 în anul 2015);  
- 133 asisten a persoanelor  (125 în anul 2015); 
- 94  alte interven ii (102 în anul 2015);  
- 74 alarme false (63 în anul  2015); 
- 43 interven ii pentru asigurarea sau supravegherea zonei de producerea probabil  a 

situa iei de urgen  (23 în anul  2015);                                                                                                       
- 38 interven ii la descarcerare (41 în anul 2015); 
- 28 salv ri de animale (22 în anul  2015); 
- 17 protec ia mediului (20 în anul  2015); 

- 369 recunoaşteri în teren; 
- 82 exerci ii cu for e şi mijloace în teren. 
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 Inspectoratul a intervenit şi pentru gestionarea a 99 situa ii de urgen  (45 incendii şi 
incendii de vegeta ie, 4 interven ii SMURD şi 50 interven ii la celelalte tipuri de situa ii de urgen ) 
ce s-au manifestat pe raza jude ului Bac u. 

Serviciile voluntare pentru situa ii de urgen  au intervenit independent la 137 situa ii 
de urgen  (fa  de 108 în anul 2015), iar în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situa ii 
de urgen  au intervenit la 352 evenimente (fa  de 271 în anul 2015).  

La interven iile pentru înl turarea efectelor situa iilor de urgen  au participat 20.349 

persoane, din care 18.881 cadre ale inspectoratului (271 ofi eri, 73 maiştri militari, 8.118 subofi eri 
şi 10.419 paramedici) şi 1.468 persoane din cadrul serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen . 

 

Pentru gestionarea situa iilor de urgen  manifestate la nivelul jude ului, personalul 
profesionist a intervenit 8.841,26 ore pentru acordarea asisten ei medicale de urgen  (reprezentând 
38,47 % din totalul timpului destinat gestion rii situa iilor de urgen  de 25.825,47 ore), 6231,28 
ore pentru stingerea incendiilor (27,11 %), 1659,23 ore la ac iuni de protec ie a comunit ilor (7,22 
%), 4336,31 ore pentru alte situa ii de urgen  (18,86 %), 1138,30 ore pentru arderi necontrolate 
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(4,95 %), 520,18 ore ac iuni pentru asisten a persoanelor (2,26 %) şi 252,86 ore pentru interven ii 
la descarcerare (1,10 %). 

 

II.1.2. Analiza intervenţiilor la incendii 
 

 S-a ac ionat pentru stingerea a 331 incendii (în medie 0,90 pe zi), înregistrându-se o 

creştere cu 8 interven ii fa  de anul 2015. 

331

323

315

320

325

330

335

340

2016 2015

 
 În urma interven iilor la incendii au fost salvate: 134 persoane ( 125 adul i şi 9 copii), 94 

animale şi bunuri materiale în valoare de aproximativ 43,23 mil. lei, iar ca victime ale incendiilor 

au fost înregistrate: 7 persoane decedate (fa  de 5 în 2015) şi 14 persoane (adul i fa  de 6 în 
2015) r nite. Pagubele materiale au fost estimate la o valoare de cca. 8,48 mil. lei (fa  de 2015 
când au fost estimate la cca. 7,66 mil. lei). 

Ponderea cea mai mare au avut-o incendiile la gospod riile popula iei unde s-au înregistrat 

295 interven ii, ceea ce reprezint  87,27 din num rul total de incendii. În anul 2014 procentul de 
incendii la gospod riile popula iei a fost de 87,62%, înregistrându-ne cu 283 astfel de evenimente. 

           Cele mai multe incendii s-au înregistrat în localit ile: Focşani - 54, Vidra - 16, Adjud – 

14,Vân tori - 13 . 
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          Timpul mediu de r spuns la incendii a fost de 14 minute şi 40 secunde, iar timpul mediu 

de interven ie a fost de 135 minute. 

          Rata incendiilor la suta de mii de locuitori a fost de 85,72 iar rata incendiilor la mia de 

kilometri p tra i de 69,59. 
         Au fost înregistrate 175 incendii de vegeta ie şi altele fa  de 203 în 2015, înregistrându-se o 

sc dere de 13,79 %. 
         Rata incendiilor de vegeta ie la suta de mii de locuitori a fost de 44,38 (fa  de 51,48 în 2015)   
iar rata la mia de kilometri p tra i de 36,03 (fa  de 41,79 în 2015). 

Cele mai multe incendii de vegeta ie au avut loc pe razele administrativ-teritoriale ale 

urm toarelor localit i: Focşani 24, M r şeşti 19, Panciu 17, Adjud 9. 

 
 

II.1.3. Analiza intervenţiilor Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 
Descarcerare 

 

Echipajele ambulan elor S.M.U.R.D. au fost solicitate  pentru  solu ionarea a 3.667 cazuri 

pentru acordarea primului ajutor calificat, din care: 

- interven ii propriu zise – 3471 (4.134 în anul 2015); 
- interven ii la incendii – 93 (25 în anul 2015); 
- interven ii la exerci ii – 39; 

- interven ii la asisten a persoanelor –  28 (25 în anul 2015);  
- interven ii la descarcerare – 19 (40 în anul 2015); 

- interven ii la alte interven ii – 6; 

- interven ii la alte situa ii de urgen  – 5 (6 în anul 2015);  
- interven ii la incendii de vegeta ie – 5; 

- interven ii la salv ri de animale – 1.  

În urma ac iunilor la care au participat structurile S.M.U.R.D., au fost asistate 3.570 

persoane, din care 3.345  adul i şi 225 copii. 

Rata interven iilor SMURD la suta de mii de locuitori a fost de 929,95 (1.073,74  în anul 
2015) iar rata la mia de kilometri p tra i de 755,04 (871,78  în anul  2015). 

Cele mai multe interven ii S.M.U.R.D. au fost în localit ile: Focşani -  959, Adjud - 364,  

Vidra - 163, Panciu - 125,  Homocea - 107. 
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II.1.4. Alte situaţii de urgenţă 
 

 

Cele 345 interven ii pentru alte situa ii de urgen , sunt reprezentate de: 

- 130 inunda ii;  
- 119 asanarea teritoriului de muni ie neexplodat ; 
- 47 evenimente publice de amploare; 

- 36 manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase; 

- 6 alte situa ii de urgen ;  
- 6 distrugerea muni iei asanate;  
- 1 alunec ri de teren. 

 

Comparativ cu anul anterior, cantitatea şi tipul muni iei asanate se prezint  astfel:, 375 (696 
în 2015) muni ie de infanterie/elemente de muni ie, 258 (151 în 2015) proiectile, 9 (22 în 2015) 
grenade defensive, 4 (77 în 2015) grenade ofensive, 2 (7 în 2015) mine antipersonal, 2 (5 în 2015) 
bombe avia ie, 6 alte muni ii (2364 în 2015),1 bomb  de artilerie. 

 

 

II.1.5. Intervenţii pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice 
periculoase 

 

Pentru limitarea şi înl turarea efectelor provocate de manifestarea fenomenelor 
meteorologice periculoase, inspectoratul a ac ionat pentru: 

 monitorizarea evolu iei fenomenelor meteorologice de pe raza jude ului; 
 asigurarea fluxului informa ional decizional la nivelul structurilor implicate în 

gestionarea situa iilor de urgen , prin : 
 participarea şi asigurarea secretariatului tehnic pentru şedin ele Comitetului 

Jude ean pentru Situa ii de Urgen  în care au fost luate m suri specifice pentru 
gestionarea fenomenelor meteorologice înregistrate; 

 asigurarea conducerii Centrului Jude ean de Coordonare şi Conducere a Interven ie 

constituit la nivelul Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen , în conformitate 
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cu Dispozi ia Secretarului de Stat al M.A.I. nr. I/1931 din 13.12.2013, completat  cu 
Dispozi ia Secretarului de Stat al M.A.I. nr. I/1010 din 24.01.201, care a fost activat 

de câte ori situa ia operativ  a impus acest lucru ; 
 centralizarea şi transmiterea prin aplica iile informatice la eşaloanele superioare a 

situa iilor şi ac iunilor întreprinse la nivelul jude ului; 
 asigurarea înştiin rii CLSU şi inform rii membrilor CJSU despre emiterea 

aten ion rilor/avertiz rilor meteorologice şi a m surilor ce se impun a fi luate.  
 monitorizarea şi identificarea persoanelor f r  ad post, în perioadele în care 

temperaturile exterioare au fost sc zute şi ar fi dus la apari ia st rilor de hipotermie; 
 interven ia operativ , cu ajutorul autovehiculelor şenilate, pentru evacuarea persoanelor 

care necesitau ajutor medical de urgen  la care din cauza c derilor masive de z pad  nu puteau fi 
evacuate pe c ile rutiere de transport; 

 interven ia pentru evacuarea apei acumulate în subsolul unor institu ii publice, al 
blocurilor de locuin e, cur ilor şi caselor cet enilor ca urmare a precipita iilor abundente. 

 

II.1.6. Activitatea centrului operaţional 
 

Centrul operaţional judeţean a ac ionat pentru reglementarea, planificarea, organizarea, 
preg tirea şi coordonarea unitar  a activit ilor de interven ie desf şurându-şi activitatea în baza 
cadrului normativ şi a legisla iei specifice domeniilor de competen  şi responsabilitate, în 
conformitate cu prevederile planurilor proprii de ac iuni şi m suri, având ca principale obiective: 

- monitorizarea evolu iei situa iilor de urgen ; 
- dezvoltarea bazei de date referitoare la situa iile de urgen  produse în zona de 

competen ; 
- perfec ionarea şi dezvoltarea fluxului informa ional decizional, transmiterea operativ  a 

deciziilor, dispozi iilor, ordinelor şi men inerea leg turilor de comunica ii cu Centrul 
Opera ional Na ional, centrele operative cu func ionare permanent , alte organisme 
implicate în gestionarea situa iilor de urgen , precum şi cu for ele proprii aflate în 
îndeplinirea misiunilor; 
- actualizarea planurilor de cooperare, ac iune şi interven ie cu structurile deconcentrate 

/descentralizate şi institu iile care asigur  func ii de sprijin pentru gestionarea situa iilor 
de urgen ; 
- rela ionarea cu structurile de interven ie pentru eliminarea eventualelor neconcordan e din 

con inutul documentelor; 
- întocmirea şi raportarea datelor, conform Procedurii privind raportarea datelor aferente 

gestion rii situa iilor de urgen  generate de fenomenele meteorologice periculoase; 
- lucrul cu aplica iile de eviden , monitorizare şi raportare a situa iei operative: SMISU, 

INTERVMED, SIMIEOP, FISAJUD, SMURD (SIAS), ROMATSA, INUNDA II 
/ÎNZ PEZIRI. 

 

Permanent, pentru monitorizarea evolu iei situa iei operative, au fost prelucrate informa iile 
şi datele furnizate de comitetele locale, asigurându-se m surile specifice pentru completarea şi 
actualizarea bazei de date cu privire la efectele situa iilor de urgen , ac iunile întreprinse, 
întrebuin area for elor şi mijloacelor pentru protec ia popula iei, reducerea pierderilor materiale şi 
revenirea la starea de normalitate. 

Pentru creşterea nivelului de preg tire a personalului şi verificarea viabilit ii planurilor de 

r spuns, precum şi a îmbun t irii concep iei de interven ie, au fost organizate şi desf şurate 4 
exerci ii de cooperare cu for e şi mijloace în teren la nivelul Centrului Opera ional Jude ean şi 96 
de exerci ii la nivelul structurilor de interven ie . 
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Prin compartimentul monitorizare situa ii de urgen  şi dispecerat au fost preluate toate 

anun urile despre producerea situa iilor de urgen  din zona de competen  şi au fost alertate şi 
dirijate c tre locul ac iunii în timp oportun for ele de interven ie proprii şi cele cu care se 
coopereaz , în vederea gestion rii situa iilor de urgen . 

Astfel, au fost preluate 14.829 (16.499 în 2015) apeluri de urgen  prin „112” (conform 

www.112.ro), rezultând o medie de 40,52 apeluri/zi. Din cele 14.829 apeluri preluate de 

personalul compartimentului, 5.481 s-au materializat în interven ii ale structurilor de urgen  
profesioniste şi voluntare. 

Prin activitatea de monitorizare s-a asigurat fluxul informa ional cu institu iile cu care se 

coopereaz  şi cu eşaloanele superioare, ac iunile de r spuns fiind desf şurate în condi ii optime. 

Totodat , au fost monitorizate şi transmise c tre subunit ile de interven ie datele necesare 
instruirii personalului pe timpul celor 1.669 (1.767 în 2015) transporturi de substan e 
periculoase şi transporturi speciale ce au tranzitat zona de competen . 

In luna mai, Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen  a lansat cet enilor, care 
indeplineau anumite condi ii, o provocare, aceea de a deveni voluntar în cadrul inspectoratelor 
pentru situa ii de urgen  prin  Proiectul intitulat „Salvator din pasiune”, derulat în perioada 10 mai 
– 29 iulie, interval de timp structurat în trei etape ce au presupus recrutarea şi înscrierea 
candida ilor, analiza dosarelor şi  încheierea contractelor de voluntariat. 

In urma semn rii contractelor de voluntariat, Inspectoratul a demarat programul de preg tire 
a 28 de voluntari, program ce a cuprins Cursul introductiv general, Cursul de prim ajutor de baz  
şi  a continuat cu participarea la activit i comune desf şurate la nivelul inspectoratului, la exercitii 
şi activit i desf şurate în cadrul subunit ilor în care voluntarii au fost repartizati. 

 

II.1.7. Activitatea pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă 
 

II.1.7.1. Obiective şi direc ii de ac iune ale Inspec iei de Prevenire în anul 2016 

 

Inspec ia de prevenire a ac ionat, conform atribu iilor şi actelor normative specifice, pentru 
îndeplinirea sarcinilor şi misiunilor stabilite potrivit concep iei şi direc iilor de ac iune specificate 
în cadrul programelor de m suri şi planurilor de activit i ale Inspectoratului General pentru 
Situa ii de Urgen  şi planurilor proprii de activit i. 

Pentru creşterea eficien ei activit ii de prevenire, preîntâmpinarea apari iei unor 

disfunc ionalit i şi necesitatea alinierii la cerin ele Inspectoratului General pentru Situa ii de 
Urgen ,  Inspec ia de prevenire din cadrul inspectoratului a avut urm toarele direc ii de ac iune şi 
obiective:  

- creşterea rezilien ei societ ii civile fa  de producerea dezastrelor naturale şi asigurarea 
unui r spuns prompt şi eficient al for elor de interven ie; 

- reducerea num rului de incendii la locuin e/ gospod rii cet eneşti şi de victime rezultate 
din acestea; 

- reducerea num rului de obiective puse în func iune f r  autoriza ie de securitate la 
incendiu/protec ie civil ; 

- preg tirea şi educa ia preventiv  a popula iei, în scopul conştientiz rii acesteia asupra 
necesit ii cunoaşterii riscurilor generatoare de situa ii de urgen , a m surilor de contracarare a 

manifest rii acestor riscuri şi a modului practic de comportare şi ac iune în cazul producerii 
situa iilor de urgen ;  

- promovarea voluntariatului pentru îmbun t irea încadr rii serviciilor voluntare pentru 
situa ii de urgen ; 

http://www.112.ro/
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- desf şurarea unor ac iuni specifice de informare şi conştientizare a popula iei, 
premerg tor perioadelor din an caracterizate de creşterea num rului de  incendii, inunda ii şi alte 
fenomene meteo periculoase;  

- colaborarea permanent  cu autorit ile jude ene şi locale, pentru men inerea unei situa ii 
operative în limite acceptabile, creşterea siguran ei cet eanului, asigurarea securit ii vie ii, 
bunurilor şi mediului înconjur tor. 

 

II.1.7.2. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse Inspec ia de Prevenire a luat 
urm toarele m suri: 

- colaborarea cu toate institu iile descentralizate/deconcentrate şi consiliile 
locale/comitetele locale pentru situa ii de urgen , prin schimburi reciproce de informa ii în scopul 
solu ion rii situa iilor deosebite constatate; 

- executarea unor  controale colective cu SGA, Garda de Mediu, ANIF la localit ile aflate 
în zone cu risc crescut de inunda ii; 

- organizarea şi desf şurarea a 5 sesiuni de preg tire a membrilor compartimentului de 
prevenire din cadrul serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen  pe grupe de localit i; 

- colaborarea cu inspectoratul şcolar în vederea îmbun t irii activit ii de educare 
preventiv  în domeniul situa iilor de urgen  a preşcolarilor  şi elevilor; 

- coordonarea serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen  privind efectuarea 

controalelor preventive la gospod riile cet eneşti, având ca tematic  informarea şi verificarea 
cet enilor privind distrugerea prin ardere a vegeta iei uscate şi a gunoaielor din gospodarii. 

- organizarea şi desf şurarea a 8 convoc ri anuale de preg tire pe grupe de localit i, cu 
preşedin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen , şefii centrelor operative cu activitate 
temporar , şefii serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen  şi cu inspectorii de protec iei civil ; 

- executarea a 6 exerci ii de alarmare la operatorii economici clasifica i din punct de 
vedere al protec iei civile şi 25 exerci ii de alarmare public  în cazul producerii unor situa ii de 
urgen  generate de cutremure şi inunda ii la localit i; 

- organizarea şi desf şurarea a 4 (patru) instruiri în domeniul situa iilor de urgen  cu 
persoanele private  de libertate şi responsabilii de camer  la Penitenciarul Focşani. 

- organizarea  Zilei Por ilor Deschise şi a unor puncte mobile de informare preventiv  la 
sediul inspectoratului, la subunit ile acestuia cât şi în zone şi spa ii cu aglomer ri de persoane cu 
ocazia Zilei Protec iei Civile din România, s rb toririi Zilei aniversare a I.S.U.J. Vrancea, 

s rb toririi Zilei Pompierilor din România, a rememor rii efectelor cutremurului de la 1977, 

programului Şcoala altfel: S  ştii mai multe s  fi mai bun!, Lunii P durii, programului Mar i 13 – 
Ziua Inform rii Preventive, , Luna Incendiilor, , evenimentului Zilei Interna ionale pentru 
Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale; 

- postarea, în func ie de sezon, a unor materiale informative cu tematic  specific  pe site-

ul inspectoratului şi pe re ele de socializare Facebook şi Twitter. 
 

II.1.7.3. Avizare-autorizare 
 

Au fost emise 666 avize securitate la incendiu, în creştere cu 25,6 % fa  de anul 2015, 1 
aviz protec ie civil , 130 autoriza ii de securitate la incendiu în creştere cu 41,3%,  52 avize pentru 

transportul deşeurilor periculoase în sc dere cu 3,7%, au fost respinse 7 solicit ri pentru emitere 
avize şi 8 solicit ri pentru emitere autoriza ii de securitate la incendiu. 
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II.1.7.4. Activit i de control 
 

Au fost planificate şi executate 1973 controale, în sc dere cu 11 %  fa  de anul 2015. 

Au fost primite şi solu ionate 47 peti ii în domeniul ap r rii împotriva incendiilor şi 0 peti ii 
în domeniul protec iei civile. 

Rezultatele controalelor efectuate au eviden iat faptul c  principalele riscuri pe linia 
situa iilor de urgen  se situeaz  la un nivel corespunz tor de siguran .  

Controalele tehnice şi ac iunile de prevenire au fost finalizate prin analize cu factorii de 
r spundere unde s-au stabilit m suri concrete de creştere a eficien ei acestei activit i şi asigurarea 
protec iei în situa ii de urgen . 

De asemenea o important   latur  a activit ii preventive a reprezentat-o şi asisten a tehnic  de 
specialitate acordat  tuturor persoanelor cu ocazia activit ilor de sprijin, îndrumare şi control.  

 

II.1.7.5. Aplicarea legalit ii 
În urma activit ii de control au fost identificate 6361 deficien e, dintre acestea fiind 

sanc ionate 5089 reprezentând un procent de 80% astfel: 4102 avertismente şi 987 amenzi 
contraven ionale în cuantum de  1.006.101 lei. 
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De asemenea, din totalul deficien elor constatate au fost înl turate pe timpul controalelor 687, 
reprezentând un procent de 10,8% ; 

În anul 2016 au fost atacate în instan  8 procese verbale de constatare şi sanc ionare a 
contraven iilor. Din acestea una este solu ionat  în favoarea unit ii iar celelalte 7 sunt în curs de 
solu ionare. 

 

 
 

Pe linia activităţii juridice s-au desf şurat urm toarele activit i relevante: 
- consilierul juridic a participat la toate termenele de judecat  stabilite de instan e şi s-au 

efectuat toate actele de procedur  specifice şi sus inând interesele unit ii în 12 dosare de 
pe rolul instan elor de judecat . Trei dintre dosare au fost solu ionate definitiv, favorabil, 
termenele celorlalte nou  fiind în derulare; 

- au fost analizate şi contrasemnate/avizate pentru legalitate 64 contracte şi acte adi ionale. 
Pe parcursul derul rii acestora nu s-au înregistrat niciun fel de litigii între p r ile 
contractante, toate obliga iile asumate fiind îndeplinite în bune condi ii, la termenele 
stabilite; 

- s-au întocmit puncte de vedere motivate şi argumentate juridic, la solicitarea inspectorului 
şef şi a unor şefi ai structurilor func ionale, privind interpretarea şi aplicarea unor 
prevederi legale în diverse materii; 

- s-au analizat şi avizat pentru legalitate 295 ordine pe linie de resurse umane,  precum şi 
alte 87 lucr ri diverse;  

- s-au analizat şi avizat pentru legalitate toate documentele şi actele de decizie emise de 
comanda inspectoratului precum şi actele care angajeaz  r spunderea juridic  a unit ii, în 
conformitate cu prevederile Instruc iunilor M.A.I. nr. 1111 / 2005. 

 

În conformitate cu O.M.A.I. nr. 86/2013 au fost realizate activit ile de monitorizare şi 
revizuire a riscurilor la corup ie, în vederea asigur rii eficacit ii managementului riscurilor la 

corup ie. 
Astfel, în baza rapoartelor cantitative şi calitative privind implementarea m surilor de 

prevenire/ control a riscurilor la corup ie, întocmite de c tre responsabilii de risc a fost întocmit, 
Raportul de monitorizare a riscurilor la corup ie şi a fost revizuit Registrul de Riscuri. 

În cadrul sesiunilor de preg tire de specialitate au fost prelucrate trimestrial sintezele cu 
privire la activit i de prevenire şi combatere a corup iei, desf şurate de DGA şi s-au prev zut teme 
de etic  şi deontologie profesional . 
 La ini iativa Serviciului Jude ean Anticorup ie Vrancea s-au desf şurat activit i de 
informare cu tot personalul inspectoratului şi suplimentar cu personalul cu atribu ii de control. 
 În anul 2016, la nivelul unit ii au fost identificate şi gestionate 34 de riscuri, nefiind 

semnalate incidente de integritate. 

  

 Cadrele compartimentului Mobilizare şi-au dus la îndeplinire atribu iunile prev zute în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare şi celelalte acte normative, precum şi sarcinile reieşite 
din ordinele Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen . 

 

Activitatea Structurii de Securitate a fost orientat  spre construirea şi men inerea unui 
mediu sigur de lucru privind gestionarea informa iilor clasificate. Nu s-au înregistrat incidente de 

securitate şi nici disemin ri neautorizate de informa ii clasificate c tre persoane juridice de drept 
public sau privat. 
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Serviciul Logistic a avut ca obiective prioritare asigurarea func ion rii mijloacelor tehnice 
din înzestrarea inspectoratului şi asigurarea material  a subunit ilor din organica inspectoratului, 
concomitent cu gestionarea optim  a resurselor avute la dispozi ie, ac ionând pentru asigurarea 
folosirii legale şi ra ionale a mijloacelor de mobilitate terestr , precum şi a celorlalte bunuri şi 
materiale aflate în dotare. 

Referitor la starea tehnic  şi de între inere a tehnicii de interven ie, se impune a fi 

subliniat faptul c , a fost men inut  operativitatea tehnicii din înzestrarea inspectoratului, 
asigurându-se interven ia la toate situa iile de urgen  chiar dac  din totalul autovehiculelor de 
interven ie şi de transport existente în înzestrarea unit ii, ponderea ridicat  este de inut  de 
mijloacele tehnice cu durata normal  de exploatare dep şit  cu mult, comparativ cu  mijloacele 

tehnice noi, intrate în înzestrare ca urmare a achizi ion rii de c tre Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Sud Est” pentru Situaţii de Urgenţă - prin Programul Opera ional Regional 2007 
- 2013 = (10 autospeciale), respectiv de c tre Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă = 

trei autoturisme marca Dacia, tipul Duster 1.5 dCI, trei autoturisme marca Dacia, tipul Logan 1,5  

dCI.  

Lucr rile de asisten  tehnic  şi repara ii s-au desf şurat cu personalul din cadrul unit ii, 
personalul de specialitate din Baza de Repara ii a Tehnicii de Interven ie Dragalina şi unit ile 
service specializate pentru autovehiculele la care lucr rile de asisten  tehnic  se execut  în cadrul 
unit ilor service, potrivit specifica iilor produc torilor de autovehicule. 

Pentru asigurarea exploat rii în condi ii corespunz toare a mijloacelor tehnice, personalul 
de specialitate a desf şurat urm toarele activit i de asisten  tehnic  şi repara ii: 831 revizii 
tehnice şi între ineri tehnice sezoniere (comparativ cu 770 în 2015) şi 44 repara ii (fa  de 53 în 
anul 2015). 

Asigurarea cu materiale tehnice de resortul auto şi carburan i – lubrifian i s-a executat prin 

cump rare direct , în limita fondurilor alocate.  
Consumul de carburan i – lubrifian i realizat în anul 2016, comparativ cu anul 2015, se 

prezint  astfel:  
- benzina : 7.658 litri (fa  de 8.965 în 2015 ); 
- motorina : 71.080 litri (fa  de 61.149 in 2015 ); 
- ulei motor : 605 litri (fa  de 624 în 2015); 
- ulei transmisie: 107 litri  (fa  de 148 în 2015); 
- ulei hidraulic: 43 litri  (fa  de 111 în 2015); 
- vaselin  : 158 kg (fa  de 93 în 2015); 
Rulajul efectuat în perioada analizat  de mijloacele tehnice din înzestrarea inspectoratului 

comparativ cu anul 2015, se prezint  astfel: 
- la autovehicule de transport: 167.470 km ( fa  de 145.418 km în 2015); 
- la autospeciale de interven ie: 62.603 km (fa  de 42.722 km în 2015); 
- la autospecialele din compunerea S.M.U.R.D.: 

        * autoambulan e: 98.887 km (fa  de 112.425 km în 2015); 
  * descarcerare: 3.375 km (fa  de 3.358 km în 2015); 
  * A.T.P.V.M.: 332 km (fa  de 1.135 km în 2015). 
  

Activitatea compartimentului comunicaţii şi tehnologia informaţiei a fost planificat , 
organizat  şi desf şurat  potrivit OMAI nr. S/15/2010 si a principalelor direc ii de ac iune şi 
obiectivelor stabilite la nivelul inspectoratului şi a constat în ac iuni şi m suri privind asigurarea 
respect rii reglement rilor în domeniul comunica iilor. 
 Nu s-au constatat abateri de la regulile de lucru cu informa ii clasificate stocate, procesate 
sau transmise prin sistemele informatice de calcul. 
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În ce priveşte activitatea de acreditare, toate SIC-urile SSv (Secret de Serviciu) sunt 

acreditate pe 12 luni (APO), celelalte dou  SIC-uri de nivel Secret de Stat având documenta ia 
aprobat . 

 

 
 

Principalele obiective ale activit ii desf şurate pe linie de resurse umane au constat în 
gestionarea corespunz toare a drepturilor salariale şi de personal ale întregului efectiv al 
inspectoratului, cu respectarea întocmai a legisla iei specifice în vigoare, precum şi în continuarea 
dezvolt rii şi perfec ion rii preg tirii profesionale a personalului inspectoratului. În ceea ce 
priveşte activitatea de perfec ionare a preg tirii profesionale, aceasta s-a concretizat în urmarea şi 
absolvirea de c tre unele cadre ale inspectoratului a unor cursuri pentru dezvoltarea carierei, 

cursuri de capacitate, precum şi pentru perfec ionarea în specialitate/schimbarea specialit ii, 
totalizând un num r de 39 cursuri, cu participarea a 75 cadre militare, între care 20 ofi eri                                         
şi 55 de subofi eri. 

De asemenea, s-au desf şurat activit i specifice precum: numiri în func ie, avans ri în 
gradul urm tor, treceri în rezerv , actualizarea datelor de eviden  manual  şi electronic  a 
personalului, elaborarea de proceduri formalizate, preg tirea continu  şi evaluarea profesional  a 
personalului, etc. 

Sub aspectul normelor de securitate şi s n tate în munc  au fost luate toate m surile legale 

privind instruirea personalului asupra cunoaşterii şi respect rii acestora la locul de munc , precum 
şi de asigurare a unor condi ii de lucru în acord cu cerin ele legale în domeniu, cu toate acestea 
unitatea înregistrându-se cu 1 accident de munc . 

Cu privire la ordinea interioar  în unitate, inclusiv cea privind starea şi practica disciplinar  
a personalului, activit ile desf şurate au vizat, în principal, realizarea urm toarelor obiective: 
asigurarea unor rela ii interpersonale legale şi regulamentare; crearea unei atmosfere de lucru 

bazate pe respectarea ordinelor şi regulamentelor militare; înl turarea aspectelor negative privind 
comportamentul, limbajul şi portul uniformei militare; încadrarea în programul orar al unit ii, 
desf şurarea de controale inopinate în afara orelor de program, etc. La nivelul inspectoratului nu au 
fost înregistrate incidente deosebite pe linie de ordine interioar  şi disciplin  militar , unitatea 
înregistrându-se totuşi cu 4 abateri disciplinare, toate sanc ionate cu avertisment. Totodat , au fost 
acordate un num r de 33 recompense, între care 31 cit ri prin Ordin de Zi pe Unitate şi 2 
mul umiri. 

În perioada de referin  au fost emise 338 ordine de personal (fa  de 223 în anul anterior), 
reprezentând: numiri în func ie, stabilirea drepturilor salariale, a condi iilor de munc , schimbarea 
pozi iei de activitate,  trecerea în rezerv  a unor cadre militare, aplicarea de sanc iuni disciplinare, 
particip ri la cursuri, avans ri în gradul urm tor, concedii creştere copil, etc. 

Situa ia încadr rii cu personal a inspectoratului la data de 31.12.2016, reflect  o 
încadrare a acestuia în procent de 91%, ponderea încadr rii pe categorii de personal, raportat  la 
num rul prev zut, fiind urm toarea: 56% ofi eri, 87% maiştri militari, 96% subofi eri, 100% 

grada i profesionişti  şi 86% personal contractual. 

În ceea ce priveşte dinamica de personal la nivelul unit ii, în anul 2016 a avut loc 9 

încadr ri (8 subofi eri: 4 din şcoal  şi 4 rechema i în activitate şi un personal contractual), 6 cadre 

militare au venit din alte unit i, 3 cadre militare au plecat în alte unit i, iar 15 cadre militare au 
trecut în rezerv  (4 ofi eri, 2 maiştrii militari şi 9 subofi eri).  

De asemenea, au fost avansate în gradul urm tor 60 cadre militare (la termen - 2 ofi eri, un 
maistru militar şi 57 de subofi eri, iar înainte de termen 13 cadre militare - 3 ofi eri şi 10 
subofi eri). 

La nivelul inspectoratului media de vârst  a personalului este de 38,03 ani, iar la 
subunit ile operative de interven ie este de 37,08 ani. 
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              Activitatea financiar-contabilă a avut ca scop acordarea drepturilor b neşti, asigurarea 
cheltuielilor de între inere aferente unit ii, urm rindu-se respectarea condi iilor de legalitate şi 
regularitate ale opera iunilor economico-financiare, precum şi modul în care au fost  angajate, 
lichidate, ordonan ate şi efectuate pl ile.  
             În acest fel, s-a realizat func ionarea structurilor subordonate, primindu-se fondurile 

necesare pentru achitarea drepturilor de personal, aferente num rului maxim de indicatori afla i în 
finan are, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de între inere şi men inere în stare de 
operativitate a tehnicii de interven ie. 
             Plafonul bugetar aprobat pentru anul 2016 la Titlul I „Cheltuieli de personal” a fost în 
valoare de  23.016 mii lei, asigurându-se drepturile b neşti pentru cadrele militare şi personalul 
contractual, compensa ii lunare pentru chirie, transport C.O., precum şi achitarea contravalorii 
normelor de hran  şi valoarea financiar  a drepturilor de echipament. 
 Cele mai reprezentative cheltuieli de personal au fost: 

- drepturi salariale în bani –   14.947  mii lei, din care: 

 salarii cadre:  14.767  mii lei; 

 diurn  deplas ri misiune:  17  mii lei; 
 compensa ii chirie:    166  mii lei.  

- drepturi salariale în natur  – 6.957,30 mii lei, din care:  

 norma de hran : 5.594,40 mii lei; 
 uniforme si echipament: 1.083,50 mii lei; 

 abonamente transport la si de la locul de munc : 176,70  mii lei; 
 contravaloare transport CO + tarife cazare: 102,70  mii lei. 

- contribu iile unit ii la bugetul consolidat al statului – 1.112   mii lei.       

La Titlul II „Cheltuieli materiale”, plafonul prev zut in buget, în valoare de 1.264  mii lei, 
a asigurat fonduri pentru urm toarele categorii de cheltuieli: 

- între inere şi func ionare -  160  mii lei; 

- deplas ri în interes de serviciu -  32  mii lei; 

- utilit i - 291 mii lei; 

- carburan i –-343 mii lei; 

- piese de schimb - 67 mii lei; 

- repara ii - 237 mii lei; 

- alte cheltuieli -  134 mii lei. 

De asemenea, s-au achitat indemniza ii pentru creşterea copilului în vârst  de pân  la 2 ani, 
în cuantum de   165  mii lei, acordate în condi iile O.U.G. nr.148/2005. 

 

 
  
 În vederea asigur rii în zona de competen  a m surilor de coordonare, îndrumare şi control 
a activit ilor de prevenire şi gestionare a tuturor situa iilor de urgen , în calitate de integrator la 
nivel jude ean al acestor m suri, misiunea principal  a inspectoratului s-a concentrat c tre o bun  
cooperare cu toate institu iile care asigur  membrii în cadrul Comitetului Jude ean pentru Situa ii 
de Urgen , dar mai ales cu cele c rora le sunt date în responsabilitate managementul anumitor 
tipuri de risc: inunda ii, cutremure de p mânt, alunec ri de teren, incendii la fondul forestier, 
explozii, epidemii sau epizootii. 

 Astfel, cu sprijinul tuturor institu iilor cooptate în cadrul Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen , şefilor grupurilor de suport tehnic constituite la nivelul comitetului şi a 
Secretariatului Tehnic Permanent, toate deciziile şi hot rârile comitetului au fost duse operativ la 
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îndeplinire, lucru care a condus c tre o asigurare a protec iei comunit ii, precum şi limitarea şi 
înl turarea efectelor manifest rii tipurilor de risc. 
 Rela iile de cooperare inter-institu ional  s-au desf şurat în bune condi ii şi au avut drept 
baz  protocoalele de cooperare încheiate anterior cu institu iile jude ene cu atribu ii conexe în 
gestionarea situa iilor de urgen . 
 

 
 

  În cursul anului 2016 inspectoratul, ca beneficiar al fondurilor europene accesate 

prin Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen , a fost înzestrat cu mijloace tehnice şi 
echipamente destinate interven iilor pentru situa ii de urgen , prin Proiectul: R spunsul Eficient 
Salveaz  Vie i, astfel: 

- o autospecial  cu echipament specific pentru transport scafandri la interven ie marca 
Volkswagen; 

- o ambarca iune de interven ie şi salvare cu chil  rigid  şi borduri moi tip BURA 4.8; 
- dou  ambarca iuni de salvare din aluminiu cu motor tip IB5; 

- o motopomp  remorcabil  de mare capacitate marca NOVUS, tipul 600; 

- o instala ie de potabilizare a apei; 

- un autocamion marca IVECO; 

- o autopomp  de capacitate m rit  5000 litri marca MAN, tipul 18340; 
- o autopompa cisterna capacitate marita 9000 litri marca SCANIA; 

- o autospeciala de transport efective pentru interven ie 16+1 locuri marca Volkswagen, 

tipul Crafter.  

 

 
 

Activit ile din cadrul compartimentului de informare şi relaţii publice au urm rit 
asigurarea unui cadru comunica ional – transparent, echidistant, credibil şi eficient – pentru 

consolidarea încrederii popula iei în inspectorat în special, în M.A.I. în general, care s  conduc  la 
o percep ie public  realist  asupra activit ii acestei institu ii şi a structurilor sale componente, în 
serviciul comunit ii şi al cet eanului. 

Accesul la informa iile de interes public s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii 
544/2001, respectându-se principiile transparen ei, aplic rii unitare şi autonomiei. Pe aceast  linie, 
s-au înregistrat 4 cereri scrise şi 254 cereri verbale, c rora li s-a r spuns în termenul legal stabilit. 

Au fost difuzate c tre structurile media 83 buletine informative, inform ri şi  comunicate 
de pres . La nivelul apari iilor în mass-media local  s-a constatat c  imaginea inspectoratului 
eviden iaz  caracterul obiectiv, majoritatea apari iilor (87 %) fiind neutre. 

S-au organizat activit i specifice de marcare a unor evenimente importante în calendarul 
activit ilor inspectoratului, cum ar fi: Ziua Aniversar  a Unit ii  - 23 iulie, Ziua Protec iei Civile – 

28 februarie, Ziua Pompierilor – 13 septembrie, Ziua Interna ional  a Copilului – 1 iunie, Ziua 

Inform rii Preventive – fiecare mar i 13, Ziua Interna ional  pentru Reducerea Riscurilor 
Dezastrelor Naturale – 13 octombrie.  

Totodat , s-au realizat şi publicat, letric sau online, patru numere ale revistei trimestriale 

„Salvatorii vrânceni”. 
Pe linia secretariatului, documentelor clasificate, arhivei şi relaţiilor cu publicul s-a acordat o 

aten ie deosebit  gestion rii fondului arhivistic al unit ii, precum şi primirii cet enilor în audien  
şi solu ion rii peti iilor/sesiz rilor, în sensul respect rii termenului de r spuns, a calit ii şi 
corectitudinii/legalit ii r spunsului c tre petent şi/sau c tre persoana la care face referire, fiind 

înregistrate şi distribuite spre solu ionare 107  peti ii şi primite în audien  1 persoan . 
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Principalele greut i/disfunc ionalit i întâmpinate în organizarea şi desf şurarea 
activit ilor specifice au fost determinate de: 

 lipsa unor spa ii adecvate num rului de personal şi volumului/complexit ii activit ilor 
desf şurate în cadrul tuturor structurilor func ionale (în aceleaşi spa ii îşi desf şoar  activitatea mai 
multe compartimente); 

 vechimea mare a parcului de autovehicule; 

 insuficien a resurselor financiare alocate prin buget, raportate la nevoile institu iei; 
 dotarea insuficient /dep şit  cu echipamente/tehnic  de calcul; 
 lipsa unui medic de medicina  muncii care s  deserveasc  unit ile M.A.I. din jude ; 
 lipsa ofi erului-psiholog la nivelul inspectoratului; 

 lipsa sistemelor automate pentru supraveghere, control, acces şi dispozitive de alarm  a 
zonelor de securitate. 

 

 
 

În vederea îmbun t irii activit ilor specifice se impune adoptarea urm toarelor m suri: 
 intensificarea ac iunilor de informare preventiv  a cet enilor jude ului Vrancea prin 

mediatizarea m surilor de prevenire şi a regulilor de comportare în situa ii de urgen  de c tre 
personalul Inspec iei de Prevenire şi componenta preventiv  din cadrul serviciilor voluntare pentru 
situa ii de urgen ; 

 îmbun t irea permanent  a concep iei şi a modului de ac iune privind gestionarea 
situa iilor de urgen ; 

 continuarea procesului de perfec ionare a preg tirii de specialitate a personalului; 
 îmbun t irea condi iilor de lucru pentru personalul unit ii prin  realizarea de noi 

investi ii la imobilele aflate în administrarea inspectoratului; 
 conştientizarea reprezentan ilor administra iei publice locale asupra necesit ii asigur rii 

încadr rii şi dot rii Serviciilor Voluntare pentru Situa ii de Urgen , conform prevederilor legale în 
vigoare; 

 creşterea gradului de informare a popula iei şi a opiniei publice asupra atribu iilor legale, 
misiunilor, a m surilor de prevenire şi a conduitei de urmat pe timpul situa iilor de urgen ; 

 continuarea implement rii Strategiei pentru acreditarea de securitate a Sistemelor 

Informatice şi de Comunicaţii din M.A.I.; 
 continuarea colabor rii cu Consiliile locale şi Prim riile comunelor Vulturu, Tulnici şi 

N ruja privind asigurarea condi iilor necesare înfiin rii unor puncte de lucru, în vederea micşor rii 
timpului de r spuns în situa ii de urgen  la nivelul acestor localit i şi a comunelor învecinate; 

 întreprinderea demersurilor pentru identificarea posibilit ilor de accesare a fondurilor 
europene nerambursabile, cu sprijinul I.G.S.U. şi al autorit ilor publice jude ene. 
 

În încheiere, doresc s  adresez mul umiri reprezentan ilor Institu iei Prefectului, Consiliului 
Jude ean, tuturor institu iilor cu care am colaborat, membrilor Comitetului Jude ean pentru Situa ii 
de Urgen , precum şi întregului personal al inspectoratului şi s  v  asigur, c  şi pe viitor ne vom 
îndeplini sarcinile şi misiunile încredin ate în zona de competen . 
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