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I. PROFIL ORGANIZAȚIONAL
Până în anul 2004, regulile și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor erau
realizate de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, iar activitățile
specifice protecției civile erau îndeplinite de către Comandamentul Protecției Civile.
Pentru a se adapta la creșterea exponențială a riscurilor nonmilitare, pe fondul accelerării
tendințelor de globalizare, al schimbărilor climatice radicale, al diversificării activităților
economice și producerii de dezastre, cele două instituții menționate fuzionează în decembrie
2004, luând astfel ființă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).
Obiectivul fundamental al activității desfășurate de IGSU vizează eficientizarea
acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în vederea menținerii sub control a
riscurilor și asigurării stării de normalitate a vieții comunităților umane și este atins prin
multitudinea de activități de prevenire și intervenție pentru stingerea incendiilor, descarcerare și
prim-ajutor SMURD, salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de inundații,
alunecări de teren, mișcări seismice, epidemii, epizootii, înzăpeziri, secetă, asistența
persoanelor aflate în situații critice, intervenția la accidente tehnologice, radiologice, nucleare,
biologice sau alte tipuri de calamități naturale sau antropice.
Inspectoratul general și structurile teritoriale au în componență 42 de centre
operaționale și peste 280 subunități operative.
Necesarul de personal se asigură prin instituțiile de formare dedicate: Academia de
poliție „Alexandru Ioan Cuza” București – Facultatea de Pompieri și Școala de Subofițeri
Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, precum și alte instituții de învățământ
care pregătesc personal pentru nevoile IGSU.
În calitate de integrator al Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,
creat în anul 2004, IGSU coordonează acțiunile instituțiilor implicate în managementul
situațiilor de urgență, asigurând și funcția de punct național de contact în relația cu
organizațiile internaționale guvernamentale și neguvernamentale cu responsabilități în
domeniu.
Pentru gestionarea situațiilor de urgență, IGSU și structurile județene îndeplinesc
misiuni de:
 monitorizare, evaluare, cercetare a cauzelor producerii situațiilor de urgență;
 informare și educare preventivă a populației și avertizare a acesteia, înștiințare a
autorităților administrației publice, despre posibilitatea/iminența producerii situațiilor de
urgență;
1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

căutare, descarcerare și salvare a persoanelor;
 evacuare a persoanelor, populației sau bunurilor periclitate, prin asigurarea măsurilor de
evacuare, instalarea taberelor de sinistrați, participarea la transportul populației și al unor
categorii de bunuri;
 distrugere a zăpoarelor de gheață sau degajare a cursurilor de apă;
 acordare a asistenței medicale de urgență prin module SMURD din cadrul serviciilor de
urgență profesioniste;
 asigurare logistică a intervenției structurilor proprii și punere la dispoziția altor structuri,
a unor categorii de tehnică, materiale și echipamente;
 stingere a incendiilor;
 decontaminare a populației, cu mijloace specializate și/sau a punctelor de decontaminare
personal, tehnică și echipament recunoscute din timp în profil teritorial;
 neutralizare a efectelor materialelor periculoase prin acțiuni de asanare a muniției
neexplodate din timpul conflictelor militare.
În cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență funcționează Serviciul
Medical de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), având ca operator aerian structurile
de aviație ale Inspectoratului General de Aviație, în colaborare cu spitalele județene, regionale
și cu autoritățile publice locale.
În structura SMURD funcționează echipaje integrate de descarcerare, reanimare,
specializate în acordarea asistenței medicale de urgență și salvarea persoanelor rămase captive
în medii ostile vieții, precum și echipaje cu personal paramedical, specializat în acordarea
primului ajutor calificat.
Misiunile SMURD:
 intervenția la cazurile în care una sau mai multe persoane se află într-o situație cu risc
vital din cauza unei îmbolnăviri acute sau accidentări;
 intervenția la cazurile care necesită acordarea primului-ajutor într-un interval scurt de
timp;
 intervenția la cazurile care necesită descarcerarea sau alte operațiuni de salvare;
 asigurarea protecției medicale pentru personalul echipelor de intervenție ale IGSU la
misiunile specifice cu risc de accidentare;
 intervenția la accidente colective și calamităţi.
În anul 2019, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență şi unitățile subordonate
şi-au desfăşurat activitatea în baza cadrului normativ incident, efortul instituțional fiind
direcționat pentru atingerea obiectivelor stabilite în competența și responsabilitatea instituției,
prin documentele strategice elaborate și asumate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în
concordanță cu prevederile Programului de Guvernare.
Documentele programatice avute în vedere au fost următoarele:
 Planul de acțiuni privind implementarea Programului de Guvernare la nivelul
Ministerului Afacerilor Interne;
 Strategia de dezvoltare și consolidare a IGSU pentru perioada 2016 - 2025,
aprobată prin HG nr. 951/2016;
 Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare și consolidare a
IGSU pentru perioada 2017 - 2019, aprobat prin OMAI nr. 70/2017;
 Planul Strategic Instituțional al MAI pentru perioada 2019-2022;


2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 Planul Unic cu principalele obiective, acţiuni şi măsuri ale Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2019.
Activitatea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă s-a axat pe îndeplinirea
obiectivelor instituţionale subsumate salvării vieţii şi asigurării protecţiei comunităţilor, în
scopul garantării unui climat de securitate la nivelul acestora, salvării semenilor aflaţi în
dificultate şi mobilizării resurselor şi tehnicii necesare eficientizării misiunilor specifice.
Principalele direcții de acțiune ale instituției au constat în perfecționarea cadrului
normativ și continuarea procesului de armonizare a legislației cu reglementările europene,
creșterea capacității de răspuns în situații de urgență și restabilirea rapidă a stării provizorii de
normalitate, creșterea capacității de reziliență a comunităților, îmbunătățirea pregătirii
personalului, îmbunătățirea politicii de personal pentru recrutare, selecționare, formare și
asigurarea unei evoluții coerente și predictibile în carieră, participarea activă la procesul de
creare a Capacităţii Europene de Răspuns la Urgenţă (EERC) – voluntary pool şi perfecţionarea
mecanismului naţional de management integrat privind asistenţa internațională, desfășurarea
activităților din competența instituției ca urmare a deținerii, de către țara noastră, a Președinției
Consiliului UE în perioada ianuarie – iunie 2019, precum și continuarea implicării în proiecte
cu finanțare pe fonduri europene sau ale Băncii Mondiale.
Complexitatea, intensitatea şi dinamismul situaţiilor de urgenţă au impus o adaptare
rapidă a personalului pe cele trei paliere esenţiale de activitate instituțională: prevenire,
pregătire pentru intervenţie şi răspuns.
În domeniul prevenirii situațiilor de urgență, acțiunile au fost orientate, în principal,
spre consolidarea protecției și creșterea gradului de reziliență a comunităților, astfel încât
consecințele tipurilor de risc să fie minimizate, iar starea de normalitate să fie restabilită în cel
mai scurt timp.
a) Evaluarea și monitorizarea riscurilor:
În perioada 29 - 31.01.2019, s-a desfășurat „Atelierul de lucru al PRES RO în domeniul
protecției civile privind pregătirea în cazul evenimentelor cu probabilitate redusă de producere
și impact major (HILP)”, organizat în municipiul București.
În contextul deținerii mandatului Președinției României a Consiliului UE, în data de 12
martie 2019 a avut loc, la București, Conferința internațională „Consolidarea rezilienței la
dezastre naturale”, organizată de către Ministerul Afacerilor Externe în cooperare cu
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, acest eveniment constituind un cadru propice
pentru dezbateri și schimb de bune practici în ceea ce privește rezistența la dezastre naturale.
În municipiul Sibiu au avut loc trei întâlniri de lucru (28 – 29 ianuarie, 20 –22 februarie
și 18 – 19 martie 2019) destinate organizării „Celei de-a 7-a întâlniri a Grupului de experți
pentru controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (Seveso) și
seminar & vizită de amplasament privind implementarea directivei Seveso la nivelul
amplasamentelor din industria minieră și depozitării subterane a gazului natural” (denumită în
continuare activitate Seveso), activitate organizată pe durata PRES RO.
În perioada 02 - 03.05.2019 a avut loc la Mediaș, județul Sibiu, o misiune de
recunoaștere în teren pentru pregătirea activității Seveso, activitate organizată de IGSU pe
durata PRES RO. De asemenea, au fost verificate în teren locațiile pentru stabilirea detaliilor
vizitei în teren la sediul Muzeului Gazelor Naturale din Mediaș.
În perioada 14 – 16.05.2019 au fost organizate „Cea de-a șaptea întâlnire a grupului de
experți pentru controlul pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanțe
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periculoase (SEG)” și seminarul „Provocări privind punerea în aplicare a directivei SEVESO
III la depozitele subterane de gaze naturale”. Activitățile au reunit 93 de reprezentanți ai
statelor membre ale Uniunii Europene, spațiului economic pan-european (UNECE), precum și
din România. În ceea ce privește reprezentarea de la nivel național, la activitate au participat
experți din cadrul autorităților competente pentru implementarea Directivei Seveso III
(Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Protecția
Mediului, Comisariatul Național al Gărzii Naționale de Mediu, Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență), reprezentanți din mediul academic și universitar, precum și din industrie.
În luna martie 2019 au fost colectate și introduse, în platforma Sendai Framework
Monitor, datele privind pierderile la dezastre în România în anul 2018. Tot în contextul
implementării Cadrului de Acțiune de la Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre 2015 –
2030, a fost elaborată „Situația privind alarmarea timpurie și informare asupra riscurilor”.
În perioada 02 - 03.09.2019 a avut loc sesiunea de pregătire organizată de către
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) în colaborare cu Comisia Europeană – Joint
Research Center, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. În cadrul acestei sesiuni a fost
prezentată platforma Risk Data Hub - modul de introducere a datelor.
În perioada 16 – 18.10.2019 a avut loc cel de-al patrulea Seminar anual științific cu
tema „Acționând azi, protejăm mâine”, organizat de către Comisia Europeană – Joint Research
Center, în colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgență.
În perioada analizată a fost completat și transmis, către Secretariatul Convenției
UNECE, raportul național privind modul de implementare a prevederilor Convenției privind
Efectele Transfrontaliere ale Accidentelor Industriale (Convenția UNECE), pentru perioada
2016 – 2018.
b) Exercitarea autorității de stat
Avizare - autorizare
În anul 2019 inspectoratele pentru situații de urgență județene/ București-Ilfov au
răspuns unui număr de 33.338 solicitări pe linia avizării-autorizării, dintre care:
 19.527 solicitări emitere avize de securitate la incendiu, în scădere cu 1,1% față de 2018;
 1.524 solicitări emitere avize de protecție civilă, în creștere cu 4,3% față de 2018;
 8.222 solicitări emitere autorizații de securitate la incendiu, în scădere cu 5,9% față de
2018;
 98 solicitări emitere autorizații de protecție civilă, în creștere cu 4,2% față de 2018;
 650 solicitări emitere acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii cu produse
pirotehnice, în scădere cu 16,8%;
 221 solicitări emitere acord pentru comercializarea artificiilor, în creștere cu 47,3%;
 1.088 avize de amplasare în parcelă, în scădere cu 2,1%;
 2.008 puncte de vedere la PUG, PUZ, PUD, în scădere cu 2,6%.
În urma solicitărilor înregistrate, au fost emise 6.329 avize de securitate la incendiu
(scădere cu 1,1%) și 500 avize de protecție civilă (creștere cu 9,4%), respectiv 3.090
autorizații de securitate la incendiu (scădere cu 1%) și 43 autorizații de protecție civilă
(creștere cu 30%).
Controale și inspecții
Activităţile de prevenire au fost intensificate pe parcursul anului trecut, astfel încât, la
nivel naţional, inspectorii de prevenire au desfășurat 47.426 controale, în creștere cu 18,4%
față de anul 2018. Aceste acțiuni în teren care au vizat, în principal, obiective de investiții,
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instituții, operatori economici și localități, au condus la depistarea a 163.345 deficienţe, peste
23.338 (14,3%) dintre acestea fiind înlăturate operativ prin acțiunea proactivă a inspectorilor
de prevenire.
Pentru încălcările la normele specifice, au fost aplicate 104.600 avertismente și 15.144
amenzi contravenționale, în cuantum de circa 50,7 milioane lei, reprezentând o creștere cu
22,4% față de anul 2018. Pentru deficiențele grave constatate pe timpul exploatării
construcțiilor sau amenajărilor s-a dispus oprirea funcționării ori utilizării acestora în două
situații.
Media numărului de controale executate în anul 2019 raportat la numărul de inspectori
cu atribuții de control încadrați a crescut la 110 controale/inspector, față de 85
controale/inspector executate în anul 2018.
Totodată, se constată o creștere a numărului activităților preventive la localitățile situate
în zone de inundabilitate, astfel că, pe parcursul anului 2019 au fost efectuate 867 verificări ale
localităților situate în zone de inundabilitate, față de 806 efectuate în anul anterior și 844 în
2017.
Din punct de vedere al riscului de alunecări și prăbușiri de teren, în anul 2019, la nivel
national, s-au efectuat 350 verificări la localități afectate de alunecări de teren.
Asistență tehnică de specialitate
O altă prioritate instituţională în domeniul preventiv a constituit-o acordarea asistenţei
tehnice de specialitate, pe parcursul anului trecut fiind înregistrate 37.267 de solicitări în acest
sens, majoritatea (18.602) fiind în segmentul de avizare – autorizare.
Informare preventivă
Acţiunile preventive au vizat şi derularea exerciţiilor de alarmare, evacuare și
intervenție în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, instruirea personalului angajat,
derularea lecțiilor deschise în unități de învățământ, organizarea punctelor de informare
preventivă etc., în scopul formării unei conduite preventive în cazul producerii unor situaţii de
urgenţă, fiind desfășurate și organizate, în acest sens, pe parcursul anului trecut, peste 44.000
de astfel de activități.
În misiunile specifice (exerciţii, instruiri, controale, puncte de informare, lecții deschise
în unitățile de învățământ şi alte acţiuni cu public numeros), au fost promovate măsurile şi
regulile de comportare specifice tipurilor de risc, respectiv campaniile naţionale iniţiate de către
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin intermediul celor peste 1.300.000 de
materiale promoţionale (afişe, pliante/flyere) realizate și diseminate.
În planul pregătirii pentru intervenție, în scopul eficientizării acțiunilor de intervenție
pentru gestionarea situațiilor de urgență, verificării viabilității planurilor de răspuns şi a
capacității de reacție a structurilor operative, în anul 2019 au fost planificate, organizate şi
desfăşurate, la nivel national, 3.214 exerciții cu forțe și mijloace în teren, de conducere și
combinate, după cum urmează:
- 2 exerciții naționale organizate de IGSU;
- 197 exerciții la nivel județean;
- 3.015 exerciții la nivel de subunitate.
Totodată, pe parcursul anului trecut, IGSU a participat la alte 30 de exerciții naționale,
sau internaționale/regionale, organizate de către alte componente ale SNMSU sau
SNAOPSN, precum și la exerciții organizate în cadrul Mecanismului de protecție civilă al
Uniunii Europene, sub egida NATO, sau de către alte entități internaționale, astfel:
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 11 exerciții organizate de alte componente ale SNMSU;
 1 exercițiu regional, organizat în baza cooperării bilaterale;
 15 exerciții organizate în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii
Europene (UCPM);
 3 exerciții organizate de NATO.
Printre exercițiile de anvergură se evidențiază următoarele:
I. Exerciții naționale organizate de IGSU:
a) „ForFirEx 2019” - exercițiu combinat privind activitatea structurilor de conducere și
intervenţia integrată în cazul producerii unor incendii la fondul forestier, desfășurat în perioada
23 - 27.09.2019, în județele Caraș-Severin și Hunedoara. Acest exercițiu a reprezentat o
premieră la nivel național, atât din punct de vedere al tipului de risc, prin amploarea
evenimentelor simulate, cât și prin dimensiunea acțiunilor de răspuns.
În exercițiu au fost implicate, în total, aproximativ 930 de forțe și 301 de mijloace
terestre și aeriene, iar IGSU a participat cu 447 forțe, 138 mijloace și 861 echipamente din
cadrul a 11 inspectorate județene pentru situații de urgență.
b) „SEISM 2019” – exercițiu fără forțe în teren privind antrenarea structurilor de
conducere și răspuns în cazul producerii unui seism major, organizat în perioada 15 17.10.2019 și derulat în CNCI (până la activarea CNCCI), CNCCI, CCCI Bucureşti-Ilfov și
CJCCI ale județelor Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța,
Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Neamț, Olt, Prahova,
Suceava, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Vaslui și Vrancea, precum și al Centrelor Operaționale
ale structurilor naționale și județene subordonate MAI (până la activarea CJCCI) și al Centrelor
Operative pentru Situații de Urgență din cadrul autorităților publice centrale implicate.
Scenariul exercițiului, elaborat în colaborare cu Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), a avut la bază ipoteza producerii, în zona
Vrancea, a unui seism cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, la adâncimea de 90 de
km, care a produs efecte majore în 26 de județe și municipiul București.
II. Exerciții internaționale:
„VIGOROUS WARRIOR 2019” - exercițiu NATO cu focus medical, desfășurat în
perioada 01 – 12.04.2019, în România.
Exercițiul a avut caracter multinațional, întrunit, organizat la nivel strategic, operațional
și tactic, acesta derulându-se cu o ritmicitate de 2 ani, din anul 2011.
Exercițiul a fost organizat de Centrul de Excelență pentru Medicină Militară (MILMED
COE) al NATO, în cooperare cu Ministerul Apărării Naționale, precum și cu Ministerul
Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență și structurile din coordonarea
acestuia.
Tema exercițiului s-a referit la testarea capacităților de intervenție în situații de urgență,
în care forțele civile și militare, naționale și multinaționale au colaborat în vederea îmbunătățirii
forței de reacție și a procedurilor specifice. Unul dintre obiectivele exercițiului a constat în
dezvoltarea cooperării civil - militare în gestionarea situațiilor de urgență în cazul conflictelor
armate. Locațiile de desfășurare ale exercițiului, în care a fost inclusă și componenta civilă, au
fost Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” Cincu, municipiul București și municipiul
Constanța.
Implicarea IGSU în acest exercițiu a fost substanțială, începând cu procesul de
planificare și participarea la exercițiu, cu peste 300 de forțe și 80 de mijloace.
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Misiunile executate de către structurile IGSU și celelalte structuri din componenta civilă
a exercițiului au fost: triaj și acordare a asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor
calificat persoanelor afectate de acțiunile militare/situațiile de urgență conexe, evacuare și
transport medical al victimelor, inclusiv pe cale aeriană, acțiuni de căutare-salvare a
persoanelor (inclusiv cu echipaje canine), cercetare-decontaminare CBRN, instalarea și
operaționalizarea unei tabere de sinistrați.
Structurile implicate de la nivel național au fost din cadrul Ministerului Apărării
Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății (UPU-SMURD, SAJ, Spitalul
Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul
Universitar de Urgență București), Ministerului Transporturilor (Societatea Comercială de
Transport cu Metroul București „Metrorex” - S.A.), alte entități cu funcții de sprijin și ONG-uri
(Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Fundația pentru SMURD, Asociația
Asistenților Sociali din România, Serviciul de Ajutor Maltez în România, Asociația
Salvatorilor Voluntari 4x4, Clubul Câinilor Utilitari, Radioamatori voluntari în situații de
urgență, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Aerospațială, ASE București).
Participarea de la nivel internațional a constat în formațiuni medicale operaționale
militare din state membre NATO și partenere (Olanda, Canada, Cehia, Germania, Estonia,
Franța, Marea Britanie, Ungaria, Italia, Lituania, Danemarca, Norvegia, Slovacia, Suedia,
Statele Unite ale Americii, Bulgaria, Croația, Polonia, Belgia, Macedonia, Slovenia, BosniaHerțegovina și Spania), precum și o echipă de căutare-salvare în mediu urban de nivel greu
(HUSAR) și o echipă medicală din cadrul HUNOR din Ungaria.
În cele 190 puncte de antrenament, poligoane și centre de pregătire de specialitate
operaționalizate la nivel național, s-au planificat, organizat și desfășurat module de pregătire
destinate personalului operativ, astfel încât, pe parcursul anului 2019, 4.710 cadre militare șiau perfecționat aptitudinile profesionale pe parcursul a 193 de serii de cursanți.
Totodată, în planul pregătirii autorităților și a populației, au fost analizate, în vederea
avizării, un număr de 80 programe de pregătire transmise de către furnizorii de formare
profesională care organizează programe de formare a adulților în ocupaţiile incluse în domeniul
reglementat, care s-au finalizat prin emiterea unui număr de 33 avize și 47 adrese de respingere,
rezultând un procent de 41% avize emise din totalul solicitărilor.
La Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de
Urgență Ciolpani au fost instruiți, în domeniul situațiilor de urgență, 211 cursanți (inspectori
de protecție civilă de la nivelul instituțiilor publice, operatorilor economici și localităților, șefi
ai serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență, precum și cadre tehnice cu atribuții în
domeniul prevenirii și stingerii incendiilor).
Totodată, 983 persoane cu funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de
urgență din administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate au urmat
cursuri de specialitate în cadrul centrelor zonale de pregătire de la Bacău, Craiova și ClujNapoca.
În ceea ce privește răspunsul în situații de urgență, pe parcursul anului 2019, la nivel
naţional au fost înregistrate 503.594 intervenții în situații de urgenţă (în medie 1.380 pe
zi).
Unul dintre indicatorii relevanți pentru activitatea operațională desfășurată anul trecut îl
constituie cele peste 3.100 de apeluri de urgență gestionate zilnic, ceea ce reprezintă peste
19% din totalul apelurilor reale transferate agențiilor specializate de intervenție.
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Intervenția operativă la nivel național a fost asigurată cu 196 de subunități specializate,
distribuite după cum urmează: 6 grupuri de intervenție, 126 detașamente, 35 secții, 24 stații și 5
pichete, iar pentru reducerea timpului de răspuns şi încadrarea în criteriile operaționale stabilite
legislativ, au funcționat 86 de gărzi de intervenție independente și 91 de puncte de lucru,
dintre care 7 puncte de lucru înființate în anul 2019.
În funcţie de tipurile situaţiilor de urgenţă, echipajele de salvatori au intervenit la
412.609 cazuri de urgență asistate de SMURD (81,9% din totalul intervenţiilor), 41.040
incendii (inclusiv cele de vegetație uscată) – 8,1%, 22.154 acţiuni pentru protecţia
comunităţilor – 4,5%, 11.615 acțiuni de asistenţă a persoanelor – 2,3% şi 16.176 alte situaţii
de urgenţă – 3,2%.
Activităţile de asistență medicală de urgență și prim-ajutor calificat derulate în anul 2019
au vizat, în principal, creşterea capacităţii de intervenţie medicală şi dezvoltarea SMURD. În
acest sens, au fost operaționalizate nouă echipaje de prim-ajutor calificat în 8 județe și două
echipaje de terapie intensivă mobilă în 2 unități.
SMURD – ul funcţionează pe întreg teritoriul naţional, media zilnică a resurselor aflate
în intervenţie fiind de 308 echipaje de prim ajutor calificat, 30 echipaje de terapie intensivă
mobilă şi 7 echipaje de terapie intensivă neo-natologică.
Serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) au acţionat, în
medie, la 1.131 cazuri pe zi, acordând prim-ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă unui număr
de 388.839 adulţi şi 35.862 copii.
În ceea ce priveşte tipul acţiunilor SMURD, 96,6% din total îl reprezintă primul ajutor
medical calificat, 1,7% asistenţă persoane, 1,0% descarcerări și 0,7% alte intervenții.
Faţă de anul 2018 a crescut cu 14,8% numărul cazurilor de urgenţă la care au
participat echipajele SMURD, iar numărul persoanelor asistate a crescut cu 13,5%.
Timpul mediu de răspuns al echipajelor SMURD a fost de 12 minute, acesta rămânând
constant față de anul 2018.
Cele mai multe intervenţii au fost efectuate de Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă Bucureşti-Ilfov – 84.053 (aproximativ 20,3% din total).
Comparativ cu anul trecut, numărul intervenţiilor la accidente de circulaţie care au
necesitat descarcerare a crescut cu 11%, numărul persoanelor asistate fiind de 4.253, din
care 350 copii.
Pe parcursul anului 2019, echipajele profesioniste pentru situații de urgență au
intervenit pentru localizarea și lichidarea a 41.040 incendii (în medie 113 pe zi) înregistrate la
nivel naţional, în creștere cu 44,2% față de anul 2018, în special din cauza creșterii numărului
incendiilor de vegetație uscată cu 97%.
Acestea s-au manifestat în procent majoritar la locuinţe (17%), vegetaţie uscată (54%),
anexe gospodărești (7%) și alte domenii (22%). În medie, 27 de gospodării au fost afectate de
incendii în fiecare zi.
Din totalul acestora, 28% au fost provocate, în principal, de exploatarea echipamentelor
electrice defecte sau improvizate, 19% de utilizarea focului deschis, 16% din cauza coşurilor
de fum defecte sau necurăţate, 10% din cauza fumatului fără respectarea normelor și 9%
acţiunilor intenţionate.
În urma acestui tip de risc, 262 persoane au decedat (252 adulți și 10 copii), iar alte
725 au fost rănite (691 adulți și 34 copii).
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Cele mai multe incendii s-au produs în regiunea București-Ilfov (3.270) și județele
Prahova (1.931), Teleorman (1.848), Dâmbovița (1.758), Timiș (1.614), Argeș (1.562) și Dolj
(1.511), iar cele mai puține evenimente s-au înregistrat în județul Covasna (238).
Intervențiile pentru alte tipuri de risc, cu excepția incendiilor, au totalizat 49.945 de
evenimente, misiunile specifice de protecție civilă fiind executate pentru limitarea și înlăturarea
consecințelor fenomenelor meteorologice periculoase, fenomenelor distructive de origine
naturală, poluărilor accidentale, exploziilor, precum şi alte tipuri de situații de urgență care au
generat efecte asupra populației şi mediului şi au necesitat întrebuințarea unei game variate de
forțe şi mijloace aparținând IGSU şi structurilor cu care s-a cooperat.
Pe tipuri, intervențiile au constat în 22.154 acțiuni pentru protecția comunităților – 4,4%,
11.615 acțiuni de asistență persoane – 2,3% şi 16.176 alte tipuri de misiuni – 3,2% (participarea
în dispozitive instituite pe timpul evenimentelor publice de amploare, misiuni pirotehnice,
înlăturare efecte inundații, alunecări de teren și fenomene hidrometeorologice periculoase).
În anul 2019, subunitățile specializate în executarea misiunilor pirotehnice au participat,
în total, la 1.543 misiuni pirotehnice, din care 1.441 au fost misiuni de asanare a teritoriului de
cercetare, identificare, ridicare, transport și depozitare a munițiilor neexplodate și 102 misiuni
de distrugere a munițiilor neexplodate.
Pentru eficientizarea modului de informare, conștientizare și pregătire, atât a autorităților
administrației publice locale, cât și a populației, prin adoptarea eficientă a unor măsuri în cazul
iminenței manifestării unui factor de risc, la nivelul IGSU s-a dispus organizarea și
desfășurarea lunară a exercițiului „Miercurea alarmelor”, în scopul verificării funcționării
echipamentelor de alarmare publică, prin acționarea tuturor sirenelor de pe întreg teritoriul
României, pe baza unor scenarii ce evidențiază tipurile de risc generatoare de situații de
urgență/protecție civilă (inclusiv atacul aerian).
Sistemul de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT” a fost
implementat pe teritoriul României de către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul
pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și cu suportul
tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale.
Acesta permite transmiterea mesajelor de tip CellBroadcast destinate avertizării și
alarmării populației în situații de urgență, pentru adoptarea comportamentului necesar
autoprotecției, la iminența producerii unor fenomene naturale periculoase sau a unor dezastre,
funcționând ca un sistem de alertare timpurie a acestora.
În anul 2019, IGSU și unitățile subordonate au transmis 1.106 mesaje prin intermediul
sistemului Ro-Alert, în vederea informării/ înștiințării/avertizării populației despre producerea
unor situații de urgență.
Acțiune de răspuns relevantă:
În data de 26.11.2019, ora 07.36, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în
calitate de punct național de contact, a primit din partea Centrului de Coordonare a Răspunsului
la Urgență al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul CECIS, solicitarea autorităților
albaneze pentru acordarea de asistență internațională, având în vedere că centrul regiunii
Durres a fost lovit de un cutremur cu magnitudinea de 6,4M în dimineața aceleiași zile, la ora
02:54 UTC. Epicentrul cutremurului s-a situat la aproximativ 30 km vest de capitala Tirana,
între orașul de coastă Durres și orașul Thumane, ambele suferind pagube severe.
Ca urmare a acestei situații, în aceeași zi, la ora 08.21, România a oferit sprijin Albaniei,
concretizat prin disponibilitatea trimiterii echipei naționale de căutare – salvare urbană RO
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USAR pentru a desfășura activități specifice în sprijinul autorităților albaneze, ofertă acceptată
de către acestea. Alături de cei 50 militari din cadrul IGSU, la misiune au mai participat un
medic și un asistent medical din cadrul UPU Floreasca și doi voluntari cu doi câini de la Clubul
Câinilor Utilitari.
La sosirea pe Aeroportul Internațional Tirana, echipa RO - USAR a fost întâmpinată de
către Ambasadorul României în Albania și de către alte înalte oficialități, prilej cu care au fost
adresate mulțumiri pentru sprijinul prompt acordat de către România statului albanez, aflat
într-un moment dificil. Autoritatea albaneză responsabilă pentru gestionarea situațiilor de
urgență a decis ca echipa RO - USAR să desfășoare acțiuni de căutare – salvare în orașul
Durres, a eventualilor supraviețuitori de sub dărâmături. În incinta Bazei Navale din Durres a
fost stabilită Baza de Operații a contingentului românesc, locație în care se aflau și echipe de
căutare-salvare din Turcia, Grecia și Franța.
Operațiunile de căutare-salvare desfășurate de către echipa RO - USAR au debutat în
data de 27.11.2019, ora 00.00, pe locul unde s-a aflat o clădire rezidențială cu șase niveluri,
prăbușită total, despre care autoritățile locale dețineau informații că ar exista trei persoane
surprinse sub dărâmături. Conform procedurilor standard, echipa RO - USAR și-a desfășurat
activitatea în schimburi, pentru localizarea și extragerea victimelor.
În urma activităților specifice desfășurate pe timpul misiunii din Albania, echipa
RO - USAR a extras de sub dărâmături trei persoane decedate, care au fost preluate de către
autoritățile locale, conform procedurilor internaționale.
La finalul misiunii, în data de 30.11.2019, în semn de apreciere și recunoștință, prim ministrul Albaniei și ministrul apărării au vizitat Baza Navală în care a fost organizată Baza de
Operații, pentru a adresa mulțumiri personalului pentru profesionalismul de care a dat dovadă
pe tot parcursul misiunii.
LITORAL 2019:
Înființarea celor 23 puncte temporare de lucru de stingere a incendiilor, de prim ajutor
calificat și de salvare din mediul acvatic în staţiunile litoralului românesc, pe toată perioada
sezonului estival, şi-a dovedit pe deplin utilitatea. Astfel, în perioada 14 iunie – 30 septembrie
2019, personalul ISUJ Constanţa şi cel detaşat a participat la 3.826 intervenții, din care 3.548
intervenţii SMURD, 124 incendii, 45 pentru salvarea de la înec, 4 efecte fenomene hidro meteo periculoase, 14 cazuri căutare/deblocare persoane sau animale din medii ostile vieții şi
92 alte situaţii de urgenţă. Intervenţia operativă a personalului angrenat în misiuni a dus la
salvarea a 27 de persoane de la înec.
PRES RO 2019:
Începând cu 1 ianuarie 2019, România a preluat preşedinţia Consiliului UE, la 12 ani de
la aderarea la Uniunea Europeană, pentru o perioadă de şase luni.
În perioada 01.01 – 30.06.2019, IGSU a fost angrenat, alături de celelate structuri ale
MAI, într-o serie de evenimente publice, asociate cu factori de risc în planul ordinii și
siguranței publice.
Misiunile IGSU au constat în:
 asigurarea măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi, la nevoie,
evacuarea persoanelor la obiectivele unde au avut loc activităţi;
 monitorizarea şi evaluarea tipurilor de risc în domeniul de referinţă şi măsurile
dispuse pentru siguranţa participanţilor;
 executarea, cu forţe proprii sau în cooperare, de operaţiuni şi activităţi de
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descarcerare şi prim ajutor medical;
 asigurarea şi dispunerea în teren a autospecialelor de intervenţie în funcţie de
riscurile identificate;
 adaptarea dispozitivelor realizate în funcţie de eventualele solicitări ale
reprezentanţilor SPP, în cazul participării la activităţi a unor demnitari care beneficiază de
protecţie.
În vederea instituirii măsurilor specifice din competenţa IGSU, au participat peste 9.800
de angajați, cu aproape 1.600 mijloace tehnice de intervenție.
Pe timpul SUMMIT-ului de la Sibiu, din data de 09.05.2019, aproape 600 de angajați ai
IGSU, cu 155 mijloace tehnice de intervenție, au fost angrenați în derularea misiunilor
specifice, alături de peste 60 de medici, asistenți medicali, voluntari SMURD și reprezentanți ai
Departamentului pentru Situații de Urgență, în 26 de locații.
Vizita Sanctității Sale Papa Francisc
Peste 1.500 de angajați ai IGSU, cu peste 320 de mijloace tehnice de intervenție au
fost angrenați în misiuni specifice cu ocazia vizitelor Sanctității Sale Papa Francisc În
municipiile Blaj, București, Iași și în județul Harghita, alături de medici, asistenţi medicali,
angajați ai Serviciului Salvamont Harghita și ai Serviciului Judeţean de Ambulanţă Harghita,
precum şi reprezentanţi voluntari ai ONG MALTEZI Sfântu Gheorghe.
Festivalurile Untold, Neversea și Electric Castle
Pe perioada derulării festivalurilor Untold, Neversea și Electric Castle, 1.865
persoane au fost asistate medical de către echipajele profesioniste pentru situații de urgență,
personalul medical și studenți voluntari SMURD.
Date de contact:
Adresa: Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, Bucureşti
Telefon: + 4021.208.61.50
Fax: + 4021.242.09.90
Email: igsu@mai.gov.ro, petitii@igsu.ro, informare.publica@mai.gov.ro
Website: https://igsu.ro
II. POLITICI PUBLICE
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă este o instituţie publică aflată în
coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență și în subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, cu statut militar, pilon principal al Sistemului Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, o structură performantă care asigură prevenirea, pregătirea şi răspunsul
în situaţii de urgenţă.
Obiectivul fundamental al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cuprins
în Strategia de consolidare și dezvoltare pentru perioada 2016 – 2025, îl reprezintă
consolidarea şi dezvoltarea instituțională în vederea creşterii capacităţii operaţionale şi de
răspuns, reducerii impactului efectelor situaţiilor de urgenţă asupra comunităţilor şi
îmbunătăţirii calităţii misiunilor executate in folosul populaţiei.
Obiectivele generale și specifice ale acestui document programatic, precum și rezultatele
așteptate sunt următoarele:
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Obiectivul general nr. 1: Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor
de urgență
Obiective specifice:
1.1. Perfecționarea legislației în domeniu
1.2. Îmbunătățirea capacității personalului de aplicare a legii
1.3. Perfecționarea structurilor, standardelor și procedurilor de lucru ale inspecției de
prevenire
1.4. Consolidarea activității de supraveghere a pieței și a celei de avizare și autorizare
Rezultate aşteptate:
1. Îmbunătățirea legislației primare, secundare și terțiare în domeniile apărării împotriva
incendiilor și protecției civile
2. Respectarea și aplicarea de către cetățeni, instituții și mediul privat a prevederilor
legale în domeniu
3. Actualizarea procedurilor de avizare si autorizare prin eliminarea verigilor inutile
4. Reducerea numărului de persoane și a bunurilor afectate de situații de urgență
5. Promovarea și aplicarea noilor tehnologii care asigură reducerea impactului situațiilor
de urgență
6. Implicarea activă a personalului operativ în activitatea de aplicare a legii în domeniul
prevenirii situațiilor de urgență
7. Crearea și operaţionalizarea componentei de cercetare a cauzelor de producere a
incendiilor
Obiectivul general nr. 2: Consolidarea capacității de pregătire în situații de urgență
a populaţiei, autorităţilor, precum şi instituţiilor şi operatorilor privaţi, în special a celor
care gestionează infrastructura critică
Obiective specifice:
2.1. Consolidarea activității de comunicare și informare preventivă
2.2. Consolidarea activității de pregătire a persoanelor cu atribuții în managementul
situațiilor de urgență
2.3. Consolidarea rolului de instituţie responsabilă cu formarea personalului serviciilor
voluntare și private pentru situații de urgență, precum și de instituţie care avizează sectorul de
competență şi dotarea serviciilor voluntare şi private
2.4. Preluarea responsabilităților de alertare a populaţiei prin modernizarea şi
eficientizarea sistemului naţional integrat de înştiinţare-avertizare şi alarmare
Rezultate aşteptate:
1. Elaborarea unei concepţii integrate de pregătire
2. Dezvoltarea CNPPMSU şi a centrelor zonale de pregătire, precum şi realizarea altora
noi, în funcţie de nevoile şi performanţele de pregătire
3. Dezvoltarea şi asigurarea fondului naţional de adăpostire
4. Nivel crescut de pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă
5. Asigurarea pregătirii decidenţilor de la nivelul instituţiilor şi administraţiei publice
centrale şi locale în ceea ce privește responsabilităţile, modul de acţiune în situaţii de urgenţă şi
optimizarea capacităţii de autoprotecţie
6. Realizarea unui sistem naţional integrat de înştiinţare-avertizare şi alarmare eficient
7. Consolidarea voluntariatului în cadrul instituției
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8. Îmbunătăţirea activităţii serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență prin
asigurarea formării și evaluării personalului, precum și avizarea sectorului de competență, a
tehnicii și bazei logistice aferente
9. Introducerea unor elemente tehnologice noi de detectare și semnalare a incendiilor în
fiecare clădire publică și privată
Obiectivul general nr. 3: Consolidarea şi dezvoltarea capacităţii operaţionale şi de
răspuns
Obiective specifice:
3.1. Creşterea capacităţii de răspuns integrat în situații de urgență medicală, incendii și
protecție civilă
3.2. Implementarea unor noi standarde, proceduri operaționale și tehnologii moderne
3.3. Dezvoltarea rețelei de puncte de lucru și creșterea mobilității
3.4. Consolidarea cooperării la nivel național și internațional
3.5 Creșterea participării voluntarilor în echipele de intervenție ale IGSU
Rezultate aşteptate:
1. Timpul de răspuns redus
2. Adaptarea rapidă la noile tipuri de situații de urgență care vor apărea
3. Consecințe limitate ale situațiilor de urgență (scăderea numărului de victime și
limitarea patrimoniului afectat)
4. Îmbunătățirea circuitului informaţional și a cooperării
5. Participarea activă în cadrul mecanismelor de cooperare și asistenţă internaţională
6. Asigurarea unui răspuns adecvat în cazul unui dezastru major sau pentru mai multe
situații de urgență de amploare
7. Creşterea capacităţii de răspuns prin recrutarea voluntarilor
Obiectivul general nr. 4: Consolidarea capacităţii umane, logistice și administrative
Obiective specifice:
4.1. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente și mijloace tehnice, bunuri materiale și
echipamente de protecţie adaptate tuturor categoriilor de misiuni
4.2. Dezvoltarea patrimoniului imobiliar şi îmbunătățirea condiţiilor de pregătire,
muncă, cazare, depozitare şi garare
4.3. Modernizarea sistemului de comunicații și tehnologia informației
4.4. Îmbunătățirea politicii de personal pentru recrutare, selecționare, formare și
asigurarea unei evoluții coerente și predictibile în carieră
4.5. Consolidarea şi adaptarea la standardele internaţionale a sistemului de formare
profesională inițială și continuă
4.6. Promovarea și aplicarea managementului bazat pe performanță
4.7. Dezvoltarea comunicării și informării publice
Rezultate aşteptate:
1. Grad crescut de înzestrare cu mijloace tehnice şi echipamente moderne care să
acopere nevoile pentru toate tipurile de risc şi misiuni cu care poate să se confrunte personalul
operativ al IGSU
2. Extindere patrimoniu imobiliar, îmbunătățire condiții de muncă, modernizare spații
existente și consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat
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3. Deficit scăzut de încadrare a statelor de organizare (sub 5% pe fiecare categorie) și
corectarea dezechilibrului în structura pe vârste a personalului
4. Nivel ridicat de perfecționare și specializare a personalului, bazat pe competențe
5. Sistem de formare profesională și continuă modernizat
6. Organizarea muncii și proceduri administrative performante
7. Comunicare și informare publică performantă
8. Sistem de comunicații și tehnologia informației modernizat în conformitate cu
evoluțiile din domeniu
9. ISO 9001 şi CAF implementate la nivelul IGSU şi a unităţilor subordonate
10. Resurse financiare asigurate
Stadiul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice, măsurile concrete
implementate, rezultatele așteptate, indicatorii de performanță, termenii de îndeplinire a
acestora, precum și resursele financiare necesare, se regăsesc în Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de Consolidare și Dezvoltare a IGSU pentru perioada 2017 –
2019, document ce poate fi consultat prin accesarea paginii web instituționale,
https://igsu.ro, secțiunea „Informații generale – Programe și strategii”.
III. TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ
Bugetul instituției:
Managementul financiar desfășurat în anul 2019 a implicat gestionarea unui buget de
2.679,74 milioane lei (aproximativ 562,03 milioane euro).
În bugetul de cheltuieli anual, aprobat de ordonatorul principal de credit, pentru cheltuieli
de personal s-au alocat 81,88% din buget, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii 3,78%, pentru
proiecte cu finanțare externă (rambursabilă și nerambursabilă) 14,08%, iar pentru investiții și
dotări cu mijloace fixe 0,25%.
Analiza efectuată relevă o ușoară creștere a resurselor financiare în ultimii doi ani,
evoluția pozitivă a bugetului de cheltuieli fiind generată de creșterea fondurilor alocate pentru
cheltuieli cu bunuri și servicii și pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă.
Ca urmare a deschiderilor de credite lunare și a plăților efectuate la nivelul unităților
subordonate și al aparatului propriu, în perioada ianuarie - decembrie 2019, la Capitolul 61.05Sursa A „Protecţie civilă şi paza contra incendiilor”, a fost înregistrată o execuție bugetară de
99,98%.
Bugetul de cheltuieli detaliat al instituției poate fi consultat prin accesarea paginii
web instituționale, https://igsu.ro, secțiunea „Informații publice – Buget din toate sursele
de venit”.
Proiecte cu fonduri europene:
Și pe parcursul anului 2019, efortul instituțional a fost concentrat pentru atragerea
fondurilor externe nerambursabile.
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1. Proiecte finalizate în anul 2019
a. Programul Operațional Infrastructură Mare
 Proiectul „MULTIRISC MODUL I”, finanțat prin intermediul Programului Operațional
Infrastructură Mare, a avut ca obiectiv general creșterea rezilienței la dezastre a comunităților
prin îmbunătățirea capabilităților de intervenție în situații de urgență generate de mai multe
tipuri de risc: inundații, alunecări de teren, cutremure, eșecul utilităților publice și accidente în
industrie.
Anul trecut, în cadrul acestui proiect au fost achiziționate și distribuite șase automacarale
cu braț ridicător și platformă pentru transport materiale.
Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 156.932.535 lei, perioada de implementare
derulându-se pe 32 de luni, acesta fiind finalizat în data de 31.05.2019.
2. Proiecte în implementare
a. Programul Operaţional Infrastructură Mare
 Proiectul ,,Concept modern integrat pentru managementul situaților de urgență VIZIUNE 2020 – I” are ca obiectiv general optimizarea resurselor Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență pentru consolidarea rezilienței la dezastre, prin îmbunătățirea
capabilității de răspuns la situațiile de urgență generate de următoarele tipuri de risc: cutremure,
alunecări de teren, eșecul utilităților publice, accidente tehnologice, inundații și incendii.
Valoarea totală a proiectului este de 215.872.852,01 lei.
În anul 2019, au fost recepționate și distribuite 18 complete tabără mobilă pentru
persoane sinistrate/evacuate în sistem containerizat (capacitate cazare 200 persoane), proiectul
urmând a fi finalizat în data de 30.09.2020.
b. Programul Operațional Regional
 Proiectul „Reabilitarea și modernizarea Muzeului Național al Pompierilor Foișorul de
Foc din București, Sector 2”, cod SMIS 116047, este finanțat prin Programul Operațional
Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
Contractul de finanțare aferent proiectului a fost semnat în anul 2018, iar valoarea totală a
acestuia este de 21.313.845,70 lei. Perioada de implementare se va încheia în data de
15.12.2021, conform modificărilor din Actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare aprobat.
Obiectivul general al proiectului se referă la valorificarea patrimoniului cultural și a
identității culturale prin reabilitarea, modernizarea și promovarea obiectivului de patrimoniu
,,Muzeul Pompierilor - Foișorul de Foc”.
 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are în derulare șapte proiecte, în
vederea îmbunătățirii capacității de intervenție la urgențele medicale din Regiunile de
dezvoltare Centru, Sud, Vest, Sud-Est, Sud-Vest, Nord-Est și Nord-Vest.
Valoarea totală a celor șapte proiecte este de 120 de milioane de euro, iar durata de
implementare a fiecărui proiect este de 24 de luni, termenul de finalizare al perioadei de
implementare pentru acestea fiind 30.09.2020.
Obiectvele principale ale acestor proiecte se referă la creșterea calității serviciilor
medicale din faza prespitalicească prin îmbunătățirea nivelului de dotare cu echipamente de
transport și alte echipamente specifice pentru acordarea asistenței medicale de urgență și
primului ajutor calificat și prin operaționalizarea unor noi echipaje de intervenție la urgențele
medicale, prin dotarea acestora cu o parte dintre noile echipamente achiziționate. De asemenea,
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vor fi eficientizate intervențiile la misiunile de căutare-salvare în zona montană, prin dotarea cu
echipamente pentru transportul pacienților din zona montană.
Până la sfârșitul anului 2019 au fost achiziționate:
 120 de ambulanțe tip A2;
 375 de ambulanțe tip B 4x2;
 505 de ambulanțe tip B 4x4;
 122 de ambulanțe tip C.
c. Programul Operaţional Capacitate Administrativă
 Proiectul „Management performant şi unitar la nivelul MAI pentru serviciile de
urgenţă SIPOCA 52”
În anul 2017 a fost semnat contractul de finanțare al proiectului, prin care se urmărește
implementarea instrumentelor de management al calităţii CAF, ISO 9001:2015 și BSC, în
managementul serviciilor de urgenţă din cadrul MAI, mai precis în Departamentul pentru
Situaţii de Urgenţă, Direcţia Generală Management Urgenţe Medicale, Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General de Aviaţie, Direcţia Medicală, Corpul de
Control al Ministrului şi Centrul de Psihosociologie.
Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea unui cadru unitar în managementul
performant la nivelul structurilor operative şi de coordonare cu atribuții privind gestionarea și
intervenția în cazul situațiilor de urgență și a urgențelor medicale.
Perioada de implementare a proiectului este 2017 – 2021, iar valoarea totală este de
14.577.845,74 lei.
La nivelul IGSU se vor implementa cele trei instrumente ale managementului calității,
astfel:
- CAF = IGSU, 40 ISUJ, ISU BIF, BL, Școala Boldești, USISU, Ciolpani;
- ISO 9001:2015 = IGSU, 40 ISUJ, ISU BIF;
- BSC = IGSU, 40 ISUJ, ISU BIF, BL, Școla Boldești, USISU, Ciolpani.
d. Programul Operațional Comun România – Republica Moldova
 Proiectul SMURD - 2 – „CBC România - Republica Moldova o zonă mai sigură, prin
îmbunătățirea infrastructurii de operare a Serviciului Mobil de Urgență pentru Reanimare și
Descarcerare (SMURD), prin creșterea nivelului de instruire și menținerea capacității
personalului profesionist de a interveni în situații de urgență” este finanțat prin Programul
Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 - 2020.
În anul 2019 a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului, iar bugetul total al
acestuia este de 10.026.409,71 euro, cu perioada de implementare 2019 – 2022.
Obiectivul general al proiectului este de a crește siguranța și protecția populației prin
îmbunătățirea pregătirii și menținerea capacității de intervenție a serviciilor de urgență
profesioniste (inclusiv SMURD), în zona transfrontalieră.
În cadrul acestui proiect, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Iași, în
calitate de partener, va gestiona un buget de aproximativ 4,4 milioane euro. Astfel, în
municipiul Iași se va construi un poligon de antrenament (pentru misiuni de căutare - salvare și
stingere), precum și două platforme de aterizare.
e. Programul Operaţional Comun România – Ucraina
 Proiectul BRIDGE „Îmbunătățirea nivelului de siguranță și securitate a populației
în zona transfrontalieră prin intensificarea acțiunilor comune de instruire și cooperare în
domeniul gestionării situațiilor de urgență” este finanțat prin Programul de Cooperare
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Transfrontalieră România – Ucraina 2014 – 2020.
În anul 2019 a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului, iar bugetul total al
acestuia este de 7.416.592,50 euro, cu perioada de implementare 2019 – 2022.
Obiectivul general al proiectului se referă la creșterea nivelului de securitate al
populației prin creșterea nivelului de pregătire și prin menținerea capacității de intervenție a
structurilor profesioniste pentru situații de urgență și pentru structurile responsabile de
desfășurarea intervențiilor în zone montane.
În cadrul acestui proiect, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Suceava, în
calitate de partener, va gestiona un buget de 4.255.457,77 euro. Astfel, în municipiul Siret se va
construi un poligon de antrenament (pentru misiuni de stingere și căutare - salvare), precum și
o platformă de aterizare.
f. Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România-Bulgaria
 Proiectul „STREAM – Stream lining the joint response actions to emergency
situations”, depus de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în colaborare cu
Directoratul General de Protecție Civilă și Siguranță la Foc din Republica Bulgaria. Proiectul se
desfășoară în perioada 2018 - 2021 și dispune de un buget total de 1.008.946,32 euro.
Obiectivul general al proiectului este eficientizarea răspunsului comun în situații de
urgență, în zona transfrontalieră România - Bulgaria, prin desfășurarea unor antrenamente
comune în poligoane specializate, achiziționarea de echipamente și îmbunătățirea cadrului
operațional comun pentru situații de urgență.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență dispune de un buget de 554.882,18 euro
și urmează să achiziționeze un modul mobil de purificare a apei, echipament compus din două
unități mobile de purificare a apei de mare capacitate ce vor asigura un debit de 225.000 litri pe
zi, o unitate mobilă de stocare a apei, precum și un laborator mobil de tratare a apei.
g. Proiectul „JVSL – Joint Volunteering for a Safer Life” vizează îmbunătățirea pregătirii
personalului din cadrul serviciilor de urgență voluntare, se va derula pe o perioadă de 36 de luni
și va dispune de un buget de 995.323.08 euro.
Acest proiect este conceput pentru a îmbunătăți capacitatea de răspuns a serviciilor de
urgență, concentrându-se în întregime pe consolidarea capacităților teoretice și practice a
voluntarilor. Activitățile proiectului vizează îmbunătățirea pregătirii și eficientizarea acțiunilor
de răspuns în situații de urgență, aceste servicii fiind primele care reacționează în caz de
dezastru.
Obiectivul proiectului vizează îmbunătățirea pregătirii teoretice și practice a serviciilor de
voluntari în situații de urgență și sporirea coordonării și reacției eficiente în caz de dezastru în
zona transfrontalieră.
În cadrul acestui proiect, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va achiziționa
un turn mobil de instrucție și 80 de costume de protecție.
h. Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021
În cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, IGSU este promotor de proiect pe Axa nr.
23: „Prevenire şi intervenţie în caz de dezastru”.
În cadrul proiectului „Creșterea rezilienței la dezastre prin îmbunătățirea pregătirii
pentru misiuni de căutare-salvare și asanare a muniției neexplodate” - RESILIENCE,
instituția noastră va construi un poligon de antrenament pentru acţiuni de căutare - salvare şi
unul pentru acțiuni pirotehnice și va desfășura o serie de activități de pregătire subsumate
obiectivului proiectului, suma stabilită fiind de 5 milioane de euro.
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În luna aprilie a fost semnat contractul de finanțare, fiind achiziționate o parte dintre
materialele IT necesare managementului proiectului și produse de birotică. De asemenea, au
fost recepționate echipamentele de intervenție pentru uz didactic de către Școala de Subofițeri
de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești și a fost semnat contractul de
achiziție pentru serviciul de elaborare a studiului de fezabilitate pentru poligonul de
antrenament.
i. Programul ERASMUS+ 2014 - 2020
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență participă, în calitate de partener, în cadrul
proiectului „Digital Support for Volunteer Firefighters”, finanțat prin Programul ERASMUS+
2014 - 2020, Acțiunea Cheie nr.2 Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici.
Obiectivul principal al proiectului constă în formarea unui parteneriat strategic
transnațional în domeniul educației adulților, destinat dezvoltării competențelor pompierilor
voluntari prin mijloace digitale.
Parteneriatul este format din 7 instituții/asociații din 4 state (Turcia, România, Spania și
Germania). Principalele rezultate ale proiectului sunt: materiale educaționale digitale,
dezvoltarea site-ului proiectului și a portalului de tip e-learning.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență dispune de un buget de 23.495,00 euro,
întreaga sumă fiind asigurată prin finanţare europeană nerambursabilă. Proiectul este conceput
să se deruleze pe o perioadă de 24 de luni, bugetul total fiind de 172.594,00 Euro.
j. Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are calitatea de beneficiar în cadrul
proiectului „MULTIRISC MODUL III”. Proiectul are o durată de implementare de 36 luni
(2020 – 2022) și un buget de 52.186.722,56 lei.
Obiectivul general al proiectului se referă la îmbunătățirea competențelor personalului
din cadrul serviciilor de urgență în vederea asigurării unor servicii de calitate orientate spre
nevoile comunităților și a societății în ansamblu și are drept scop instruirea personalului din
cadrul IGSU și unităților subordonate, SAJ/SABIF, UPU/CPU, Serviciul Public Salvamont și
Salvaspeo.
3. Proiecte de perspectivă
 Proiectul „VIZIUNE 2020” are ca obiectiv general dezvoltarea și consolidarea capacității de răspuns la dezastre și la evenimente HILP (High Impact LowProbability) a autorităților
responsabile, prin dezvoltarea următorilor piloni: terestru, maritim, aerian, respectiv comandă și
control.
Prin intermediul pilonului terestru, vor fi achiziționate 43 de tipuri de mijloace tehnice și
echipamente multirisc.
Pilonul maritim are ca scop consolidarea capacității maritime de răspuns prin achiziția
unei nave și a trei șalupe multirol, care au rolul de a asigura intervenția pentru stingerea
incendiilor și salvarea persoanelor la navele aflate în porturi și în apele teritoriale române,
respectiv pe fluviul Dunărea.
Prin intermediul pilonului aerian vor fi achiziționate 12 elicoptere care vor intra în
dotarea Inspectoratului General de Aviație al MAI, 6 dintre acestea ușoare și 6 medii/grele.
Pilonul comandă și control presupune dezvoltarea Centrului Național de Răspuns la
Dezastre (CNRD), care va asigura managementul integrat al situațiilor de urgență generate de
manifestarea diferitelor tipuri de riscuri și evenimente HILP (High Impact Low Probability).
Bugetul total al proiectului este de aproximativ 682 milioane euro.
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 Proiectul „MULTIRISC MODUL II”
Prin intermediul acestui proiect vor fi construite Centrul Național pentru Securitate la
Incendiu și Protecție Civilă – CNSIPC, precum și patru centre de pregătire:
 Centrul de formare și pregătire a scafandrilor de intervenție – județul Constanța;
 Centrul de pregătire pentru stingerea incendiilor, căutare - salvare urbană și salvare din
medii ostile vieții – Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel
Zăgănescu” Boldești – județul Prahova ;
 Centrul de excelență în pregătirea personalului operativ la dezastre – județul Mureș;
 Centrul de pregătire pentru stingerea incendiilor, căutare - salvare urbană și căutare salvare din alte medii – municipiul București.
De asemenea, prin intermediul proiectului va fi dezvoltată infrastructura pentru pregătirea
personalului navigant din cadrul Inspectoratului General de Aviație al MAI.
Bugetul total al proiectului este de 75 milioane euro.
Relații internaționale:
În anul 2019, 473 de angajați (80 din cadrul IGSU şi 393 aparținând structurilor
subordonate) au avut un număr total de 821 participări la 234 activităţi internaţionale (193
desfăşurate în afara graniţelor României și 41 acţiuni de primire a unor delegaţii străine),
reprezentând întâlniri bilaterale, exerciții cu participare internațională, misiuni, întâlniri
regionale și grupuri de lucru cu parteneri externi, dominante fiind acțiunile cu largă participare
europeană organizate în România, în contextul deținerii Președinției Consiliului UE în primele
6 luni ale anului trecut.
În perioada supusă evaluării, activitatea pe domeniul afaceri europene a vizat, în
principal, consolidarea poziţiei instituţiei în cadrul procesului decizional la nivelul Grupului
de Lucru privind Protecţia Civilă al Consiliului Uniunii Europene - PROCIV - 9 reuniuni
(din care 5 pe timpul deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene), Comitetului de
Protecţie Civilă - CPC (5 reuniuni), precum şi al subgrupurilor de lucru la nivel experţi, ale
Comisiei Europene.
Un subiect important abordat în cadrul Grupului de lucru și al Comitetului, l-a constituit
proiectul de modificare a Deciziei nr. 1313/2013 care reglementează Mecanismul de Protecție
Civilă al Uniunii, modificare aprobată de către Parlamentul European și Consiliu pe timpul
deținerii, de către România, a Președinției Consiliului Uniunii Europene prin Decizia UE nr.
420 din data de 13 martie 2019, îndeplinindu-se astfel obiectivul propus de către Ministerul
Afacerilor Interne pentru acest domeniu.
De asemenea, s-au organizat sub auspiciile PRES Consiliului UE la București:
 atelierul de lucru „HILP - Pregătirea pentru dezastre cu probabilitate redusă de
producere, dar cu impact major – Direcții viitoare” (29 - 31 ianuarie 2019),
stabilindu-se astfel direcțiile prioritate privind dezvoltarea capacităților rescUE la
nivelul Uniunii;
 cea de-a 42-a Reuniune a Directorilor Generali de Protecție Civilă din UE, Zona
Economică Europeană și Statele Candidate, organizată de IGSU și Comisia
Europeană (09 - 10 aprilie 2019).
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Totodată, Președinția română și Centrul European de Excelență pentru Contracararea
Amenințărilor Hibride, cu sediul la Helsinki, au organizat împreună atelierul intitulat
„Cooperarea UE/NATO în domeniul protecției civile” (Bruxelles, 21 - 22 februarie 2019).
De asemenea, personalul IGSU a participat și la Seminarul PRES FI – Reziliența și
cooperarea trans-sectorială privind răspunsul la amenințările CBRN cu elemente hibride
(Helsinki, 21 - 23.07.2019).
Activitatea în cadrul programului de pregătire al experţilor de protecţie civilă,
gestionat de către IGSU în calitate de autoritate naţională competentă, a fost materializată prin
participarea a 28 experţi din cadrul IGSU şi ai structurilor subordonate la cele 10 tipuri de
sesiuni de pregătire specifice.
Informare și relații publice
Anul 2019 a fost caracterizat prin consistența și volumul acțiunilor menite să
popularizeze în rândul opiniei publice activitățile, proiectele și misiunile instituționale.
Astfel, diseminarea mesajelor instituționale în spațiul public s-a realizat, la nivel
național, prin intermediul:
 400 de conferințe și briefinguri de presă (5 dintre acestea organizate la nivelul IGSU);
 4.893 comunicate de presă și buletine informative (73 remise de către IGSU);
 72.026 apariții în presa scrisă, agenţii de presă şi presă on-line;
 27.065 emisiuni pe posturile de televiziune;
 25.240 apariţii pe posturile de radio;
 1.106 mesaje de avertizare a populației, prin intermediul sistemului de avertizare a
populației RO – ALERT;
 2.113 activități cu caracter public.
Totodată, la nivel național au fost soluționate 33.196 solicitări de informații de interes
public (262 la nivelul IGSU), dintre care 1.143 formulate în scris (124 la nivelul IGSU) și
32.053 verbale (138 la nivelul IGSU), cu respectarea termenelor de răspuns prevăzute de
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
Analizele reflectărilor mediatice la nivel central, elaborate periodic de către
structura de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne au subliniat faptul că, în anul
2019, imaginea IGSU în mass - media a fost preponderent obiectivă, 75% din totalul
trimiterilor fiind nepolarizate, în timp ce diferența este reprezentată de referirile favorabile,
în contrapondere cu cele negative (care însumează un procent foarte redus). De asemenea, se
remarcă poziționarea instituției noastre în topul contribuitorilor de vizibilitate ai ministerului, în
raport cu principalele arme, instituția noastră menținându-și constant cea de-a doua poziție
în topul principalelor arme care susțin indicele de vizibilitate/pozitivitate al MAI.
În anul precedent, pe pagina de Facebook instituțională au fost postate 415 știri de
interes public, ilustrate prin imagini foto și video, elemente care au condus la o creștere
semnificativă a numărului de aprecieri a acesteia (28.979), de la 97.369 (01 ianuarie 2019), la
126.348 (31 decembrie 2019). Impactul acestora a fostul unul major, fiind cuantificate, lunar,
aproape 2,7 milioane de persoane cărora le-au fost livrate postările IGSU.
Știrile diseminate prin intermediul rețelei de socializare au generat o foarte bună
interacțiune cu urmăritorii paginii, concretizată în 962.938 reacții (836.609 aprecieri, 87.831
distribuiri și 38.498 comentarii).
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Comunicarea datelor și informațiilor de interes pentru populație a fost susținută de
comunicatorii IGSU (de la nivel central și local) și prin intermediul celor peste 200 de postări
regăsite pe aplicația Departamentului pentru Situații de Urgență, la secțiunea ȘTIRI, accesibilă
terminalelor mobile de tip „smartphone”.
Sondajul de opinie din perioada 12 – 25 martie 2019, elaborat de către Centrul de
Sociologie Urbană și Regională – CURS, privind încrederea opiniei publice în diverse
instituții, relevă faptul că POMPIERII au cel mai ridicat grad de încredere în rândul
populației, acesta fiind în procent de 86%. În topul încrederii opiniei publice în instituţii,
pompierii sunt urmaţi de armată (74%), biserică (66%), poliție (62%), primărie (51%) și
mass – media (46%).
Informații legate de procesul de achiziții publice, achizițiile sectoriale și
concesiunile de lucrări și servicii:
Activitatea în domeniul logistic a urmărit, cu precădere, derularea contractelor
subsecvente de furnizare şi prestării servici pentru bunuri şi servicii achiziţionate cu fonduri de
la bugetul de stat sau cu finanţare externă nerambursabilă, necesare asigurării suportului
logistic al intervenţiei în situaţii de urgenţă.
Pe linia asigurării tehnice s-au desfăşurat activităţile prevăzute în programele de
verificare ale prototipurilor, precum şi pre-recepţia şi recepţia mijloacelor tehnice din cadrul
proiectelor Multirisc I, Viziune 2020 prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)
2014 - 2020 şi proiectele „Îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie la urgenţele medicale” prin
Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020, în vederea atingerii indicatorilor de
performanţă stabiliţi prin proiectele menţionate şi, totodată, obţinerii rambursării sumelor
alocate cu această destinaţie.
În baza contractelor încheiate, au fost recepţionate bunuri în valoare de:
- 66.546.293,55 EURO cu TVA în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri
europene nerambursabile;
- 5.435.084,99 LEI cu TVA (1.132.309,37 euro cu TVA) din fonduri bugetare
alocate pentru IGSU.
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 poate fi consultat prin
accesarea paginii web instituționale, https://igsu.ro, secțiunea „Informații publice –
Program anual achiziții”.
Conform Programului de investiţii al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
pe anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite, au fost utilizate fonduri la Cap 61 A,
Titlul XIII – Active nefinanciare, la art. bug. 71.01.01 - Construcţii, în valoare de 5653,1 mii
lei, pentru un număr de 16 obiective de investiții.
Totodată, au fost întreprinse procedurile legale pentru derularea unui număr total de 27
contracte de furnizare la Titlul I (uniforme) în valoare totală de 2.778.245,54 lei și 8 contracte
de furnizare la Titlul II (echipament special) în valoare totală de 13.608.057,61 lei.
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Informații despre litigii în care este implicată instituția:
În domeniul juridic, a fost asigurată reprezentarea şi apărarea intereselor legitime ale
MAI, IGSU şi ale unităţilor subordonate în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor
Ministerului Public şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte persoane
fizice sau juridice.
Consilierii juridici au asigurat reprezentarea şi apărarea intereselor legitime ale MAI,
IGSU şi ale unităţilor subordonate în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor Ministerului
Public şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice sau
juridice.
Astfel, pentru perioada de referinţă, au fost elaborate şi formulate acţiuni, întâmpinări,
căi de atac şi au fost exercitate mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor instituţiei
într-un număr de 211 dosare.
În cursul anului 2019 au fost înregistrate 49 de dosare în care IGSU a avut calitatea de
parte.
De asemenea, au fost finalizate 75 de dosare, dintre care 60 de dosare au fost soluționate
favorabil instituției, fiind incluse și soluțiile prin care IGSU a fost scos din proces ca urmare a
constatării lipsei calității procesuale pasive.
Organigrama este prevăzută în Anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr.
1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a
organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, actualizată, și se
regăsește pe pagina web instituțională, https://igsu.ro, secțiunea “Informații generale –
Organigrama”.
Informații despre managementul resurselor umane:
Din punct de vedere al resurselor umane, posturile existente în organigrama IGSU și a
structurilor subordonate erau încadrate în proporție de 90,67%, înregistrându-se un deficit de
peste 2.700 indicatori neîncadrați.
La nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost organizate 67 de
concursuri pentru ocuparea a 59 posturi de conducere vacante. În urma acestor proceduri, 27
posturi au fost ocupate, 32 posturi nu au fost ocupate din diverse motive (nedepunerea cererilor
de înscriere/ neîndeplinirea condițiilor de către candidații înscriși/ nepromovarea concursului),
iar pentru 14 posturi procedura de ocupare a fost suspendată.
În ceea ce privește situația veniturilor salariale, aceasta poate fi consultată prin
accesarea paginii web instituționale, https://igsu.ro, secțiunea “Informații publice –
Cheltuieli salariale”.
IV. RELAȚIILE CU COMUNITATEA
Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019 la nivelul
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență poate fi consultat prin accesarea
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paginii web instituționale, https://igsu.ro, secțiunea “Media – Aplicarea Legii 544/2001 –
Documente Legea 544/2001”.
Informații despre atragerea de resurse din comunitate:
Activitatea instituțională a fost susținută și prin implicarea societății civile, astfel încât,
pentru al patrulea an consecutiv, parteneriatul direct între membrii comunităților și
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență s-a materializat prin continuarea proiectului
„Salvator din pasiune” la nivel național. Pe parcursul anului trecut, 1.968 voluntari s-au
alăturat salvatorilor profesioniști, iar după parcurgerea cursurilor introductiv şi de prim-ajutor
de bază, aceștia au participat, în teren, la peste 40.400 de intervenții și aproape 2.400 acțiuni
preventive.
Consolidarea culturii preventive reprezintă o cerință fundamentală în îndeplinirea
dezideratului de creștere a protecției cetățeanului, care s-a concretizat prin continuarea
proiectelor inițiate în anii anteriori cu partenerii instituționali (instituții publice și private,
precum și instituții mass- media), mesajul preventiv fiind popularizat și multiplicat în rândul
tuturor categoriilor de public.
Obiectivele principale ale acestor parteneriate constau în îndeplinirea atribuţiilor ce revin
părților semnatare în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, promovării unor
campanii de educare, informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la comportamentul
premergător, în timpul şi după producerea unei situaţii de urgenţă, precum și distribuirii, către
populație, a mesajelor tip Cell Broadcast, transmise prin intermediul Sistemului de avertizare a
populației în situații de urgență „RO-ALERT”.
Astfel, în anul 2019, s-a continuat derularea campaniilor naționale „F.O.C. – Flăcările
omoară copii”, „R.I.S.C. – Renunță! Improvizațiile sunt catastrofale!”, „R.I.S.C. – Siguranța
nu este un joc de noroc”, „R.I.S.C. – Mai bine previi decât să nu fii” și „Nu tremur la cutremur”
și prin difuzarea spoturilor aferente acestora la zece posturi de televiziune și trei posturi de
radio cu acoperire națională, materialele video totalizând peste 1.300 de difuzări, iar cele audio
peste 500 de difuzări.
De asemenea, a fost continuată diseminarea mesajului preventiv în mediul online, prin
intermediul paginii de Facebook denumită “România Sigură”.
Totodată, au fost întreprinse demersuri pentru a beneficia de sprijinul a 10 televiziuni și
11 posturi de radio cu acoperire națională pentru difuzarea spoturilor aferente campaniei de
interes public „Nu încărca butelia la stația GPL! ”, derulată în parteneriat cu Inspecția de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat.
V. LEGISLAȚIE
Informații despre proiecte de acte normative inițiate
În anul 2019 au fost elaborate de către IGSU, cu participarea activă a consilierilor
juridici, 32 de proiecte de acte normative, inclusiv pentru transmiterea, respectiv scoaterea
din funcțiune, casarea și valorificarea unor imobile. Legat de activitatea normativă, trebuie
menţionat faptul că au fost analizate, respectiv, întocmite observaţii şi propuneri, motivate
juridic, la peste 53 de acte normative transmise spre consultare instituţiei noastre.
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Totodată, în scopul perfecționării cadrului legislativ și armonizării acestuia cu
directivele europene, în anul 2019 s-a avut în vedere elaborarea legislaţiei primare şi
subsecvente pe domeniile securitate la incendiu, prevenirea incendiilor şi prevenirea
dezastrelor.
Astfel, au fost elaborate următoarele proiecte de acte normative:
Acte normative de nivel superior:
 Modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor prin elaborarea unui proiect de lege care urmează a fi promovat ca inițiativă a
Guvernului;
 Proiectul privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016
pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării
privind securitatea la incendiu;
 Sunt în curs de aprobare și publicare, în Monitorul Oficial, următoarele proiecte de
acte normative subsecvente Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident
major în care sunt implicate substanțe periculoase care transpune în legislația românească
prevederile Directivei 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care
implică substanțe periculoase, astfel:
 Proiectul de ordin comun pentru aprobarea Procedurii de notificare a activităților care
prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase – proiectul
actului normativ a parcurs procedura de transparență decizională pe site-urile MAI și MM,
aflându-se la acest moment pe traseul de obținere a semnăturilor la MMAP;
 Proiectul de ordin comun pentru aprobarea Procedurii de notificare a
incidentelor/accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, produse inclusiv
în context transfrontalier - proiectul actului normativ a parcurs procedura de transparență
decizională pe site-urile MAI și MM, aflându-se la acest moment pe traseul de obținere a
semnăturilor în MMAP.
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