Anexa nr. 3 - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
,,POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ

NESECRET
Exemplar nr.
Nr.
Zalău, 02.05.2017

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2016 AL INSPECTORATULUI PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ „POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ
I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL
1. Cuvânt înainte
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Porolissum” al județului Sălaj funcţionează ca structură
integrată componentă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
Activitatea se desfăşoară în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului
situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; Hotărârii Guvernului nr.
94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de
urgenţă; Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă; Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, Hotărârii Guvernului nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste şi a altor acte normative cu incidenţă în domeniu.
2. Misiunea instituţiei
Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Porolissum” al județului Sălaj, care a capacitat resursele umane, materiale şi financiare avute la
dispoziţie, a fost îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul managementului
situaţiilor de urgenţă, în scopul alinierii la standardele impuse de statutul de ţară membră a Uniunii
Europene.

3. Datele de contact:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj
Sediul: B-dul Mihai Viteazul, nr. 57, Zalău, jud. Sălaj
Telefon: 0260/611.212;
Fax: 0260/615.621
E-mail: isuj_sj@yahoo.com
Pagina de internet: www.isusalaj.ro
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II. POLITICI PUBLICE
IGSU trebuie să capete „greutate” în plan decizional, al creșterii capacității operaționale și
îmbunătățirii calității misiunilor executate în folosul populației prin reducerea impactului efectelor
situațiilor de urgență. Activitatea IGSU trebuie privită atât din prisma gestionării situațiilor de urgență
curente, dar mai ales prin creșterea capacității de a gestiona evenimente majore care implică un număr
foarte mare de persoane afectate.
Se va dezvolta capacitatea de intervenție prin achiziționarea de mijloace speciale de intervenție la
incendii, deszăpeziri, inundații concomitent cu promovarea unui proces de pregătire și instruire adecvată a
personalului.
Principalele criterii de performanță vor fi prevenirea producerii evenimentelor și reducerea
numărului victimelor și pagubelor, sens în care se vor asigura transparența activităților și a rezultatelor
precum și informarea publică corespunzătoare.
III. TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ
1. Bugetul instituţiei
a) Bugetul de cheltuieli finanţat de la bugetul de stat pe anul 2016
-mii leiCLASIFICAȚIA BUGETARĂ

2016

TOTAL

26.264,862

CAP. 61.01.05 – Protecție civilă și protecție contra incendiilor

26.140,110

Titlul I – Cheltuieli de personal

25.097

Titlul II – Bunuri și servicii

957,700

Titlul XI- Alte cheltuieli

0,900

Titlul XIII – Active nefinanciare

84,510

CAP. 68.01.06 – Asistență socială pentru familie și copii

124,752

Titlul VI – Transferuri între unități ale administrației publice

5,063

Titlul IX – Asistență socială

119,689

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

0

Titlul IX – Asistență socială

0

Pagina 2 din 7

Nesecret

b) Situaţia cheltuielilor bugetare pe anul 2016
-mii leiCLASIFICAȚIA BUGETARĂ

Plăți 2016

TOTAL

26.262,377

CAP. 61.01.05 – Protecție civilă și protecție contra incendiilor

26.137,625

Titlul I – Cheltuieli de personal

25.095,823

Titlul XI- Alte cheltuieli

0,792

Titlul II – Bunuri și servicii

957,502

Titlul XIII – Active nefinanciare

83,508

CAP. 68.01.06 – Asistență socială pentru familie și copii

124,752

Titlul VI – Transferuri între unități ale administrației publice

5,063

Titlul IX – Asistență socială

119,689

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

0

Titlul IX – Asistență socială

0

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

Obiectul contractului

crt.

Valoarea contractului (lei
cu TVA)

Procedura

Societatea

de achiziție

1.

Servicii de telefonie
mobilă (voce/date) şi
internet mobil.

2.913 lei - Contract
subsecvent nr. 4304962

Acord cadru
încheiat de
M.A.I.

S.C. ORANGE
ROMANIA S.A.

2.

Servicii de telefonie
publică şi servicii
închiriere de linii terestre
de comunicaţii.

6.390 lei- Contract
subsecvent nr. 4304961

Acord cadru
încheiat de
M.A.I.

S.C. Telekom
Romania
Comunications S.A.

3.

Furnizare energie
electrica - Acord Cadru.

- Contract subsecvent nr. 2

Furnizare gaze naturale -

lei - Contract subsecvent

4.
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publicarea

S.C. RDS si RCS
S.A.
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Acord Cadru.

nr. 2

5.

Furnizare gaze naturale Acord Cadru.

lei - Contract subsecvent nr.
1

6.

Servicii semnătura
electronica.

7.

Servicii protecție
antivirus și antimalware.

8.

Contract de execuţieexecutare hidroizolaţie

9.

10.

11.

-

151 lei - Contract
subsecvent nr. 1

Acord cadru
încheiat de
M.A.I.

Digisign S.A.

-

-

-

37794 lei Contract nr
3304460 din deat
29.08.2016

Achiziţie directă

SC Forsacom SRL

Contract de furnizare

29892 Contract de furnizare Achiziţie directă
lemne de foc nr. 3330239
din 08.08.2016

Regia Naţională a
Pădurilor Romsilva
RA

Contract de prestări
servicii

11.472,59 Lei
Contract nr.3246870 din
30.12.2015

Contract de furnizare a
energiei electrice

90884,17 Lei

Contract de servicii vulcanizare

1000 Lei

13.

Contract de servicii
inspecţii tehnice
periodice

5.235,62 lei
Contract nr.
3330200 din
19.05.2016

14.

Acord-cadru de furnizare
motorină

12.

prealabila a unui S.C. E.On Energie
anunț de
Romania S.A.
participare

Contract nr.
3330108 din
20.01.2016

Contract nr.
3330208din
23.05.2016

- Contract subsecvent nr.
(5) 3330114 din 08.02.2016

Achiziţie directă S.C. Carpatica
Asig. S.A.

Negociere fără
S.C. Three Wings
publicarea
S.R.L.
prealabilă a unui
anunţ de
participare
Achiziţie directă S.C. West Tomidio
S.R.L.

Achiziţie directă S.C. Transurbis
S.A.

Cerere de oferte

S.C. Votrom S.R.L.

35.264,16 Lei
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- Contract subsecvent
nr.(6) 3331078 din
10.05.2016
40.396,22 Lei
15.

Contract de furnizare

Contract nr.
3330299 din
09.12.2016

Achiziţie directă S.C. Renault
Commercial
Roumanie S.R.L.

51.998,62 Lei
16.

Contract de furnizare
gaze naturale

Contract nr. 3246855 din
09.12.2015
143.638 lei

Negociere fără
S.C. E.ON Energie
publicarea
România S.A.
prealabilă a unui
anunţ de
participare

b) Numărul de procese de achiziţii:
Proceduri = 1
Achiziții directe = 229
c) Achiziţiile realizate prin sistemul electronic:
Din totalul de 229 de procese de achiziţii realizate în cursul anului 2016, un număr de 195 de procese
de achiziţii au fost efectuate prin mijloace electronice, prin catalogul electronic din SEAP.
d) Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziţii:
Proceduri - 45 zile
Achiziții directe - 1 zi
e) Numărul de contestaţii formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor:
Nu este cazul – nu au fost depuse contestaţii.
f) Numărul de proceduri anulate sau în curs de anulare:
Nu este cazul – nu au fost proceduri anulate şi nici în curs de anulare.
3. Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia
În anul 2016 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj a avut
calitate procesuală în 4 cauze care au avut ca obiect:
 plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor = 3;
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 ordonanță președințială împotriva măsurii complementare dispuse prin procesele verbale de
contravenție = 0;
 cauze având ca obiect procedura insolvenței - 0;
 acţiune pentru anulare act administrativ = 0;
 cauză penală - ISU Sălaj a avut calitatea de parte responsabilă civilmente = 1;
 cauză având ca obiect acțiune în constatare = 0.
Din cele 4 cauze, 4 au fost soluționate irevocabil ( 4 au fost soluționate favorabil unității).

4. Organigrama

Persoanele din conducerea inspectoratului la data de 31.12.2016:
-

INSPECTOR ŞEF – Colonel Adrian CHOCHIŞAN

-

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF – Lt. col. Adrian DOBOCAN

-

(î) ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF – Colonel Radu LUCACI
La aceeaşi dată, gradul de înzestrare cu personal al inspectoratului era de 98 %.
5. Informaţii despre managementul resurselor umane
a) Încadrări:
- 1 ofiţer şi 4 subofiţeri au fost mutaţi la cerere din cadrul altor unităţi ale I.G.S.U.;
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b) Pierderi de personal:
- 2 ofiţeri şi 3 subofiţeri au fost trecuţi în rezervă, cu drept la pensie;
- 0 ofiţeri şi 1 subofiţer au fost trecuţi în rezervă, prin demisie;
- 1 subofiţer a fost trecuţ în rezervă ca urmare a condamnării prin hotărâre judecătorească la
pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;
- 0 personal contractual i s-a încheiat, la cerere, contractul individual de muncă;
- 0 ofiţeri şi subofiţeri au fost mutaţi la cerere din unitatea noastră în alte unităţi ale I.G.S.U.;
- 1ofiţer a fost mutat în interesul serviciului din unitatea noastră în alte unităţi ale M.A.I.;
c) Numărul de concursuri organizate: 5 ;
d) Fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere:
- 2 ofiţeri şi 1 subofiţer care ocupau funcţii de conducere au fost trecuţi în rezervă, cu drept la
pensie;
- 0 subofiţeri au fost numiţi în funcţii de conducere, în urma concursurilor desfăşurate;
e) Numărul de funcţii de conducere executate temporar: 2.

III. RELAŢIA CU COMUNITATEA
1.

Raportul

de

evaluare

a

implementării

Legii

nr.

544/2001

la

nivelul

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj a fost întocmit pentru anul 2016 şi poate fi consultat
pe site-ul www.isusalaj.ro, în secţiunea Informaţii de interes public.
2. Informaţii despre atragerea de resurse din comunitate
În luna mai a anului 2016 a fost demarată la nivel naţional Campania “Salvator din pasiune” în
cadrul căreia se urmărea atragerea de voluntari care să participe împreună cu structurile profesioniste la
intervenţii în situaţii de urgenţă. La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” al
judeţului Sălaj au fost recrutaţi 7 voluntari, cu vârste cuprinse între 16 și 45 de ani, care au urmat cursurile
iniţiale de pregătire şi de prim ajutor de bază organizate la nivelul inspectoratului.
În anul 2016 au fost încheiate 75 de protocoale de colaborare cu instituții de învățământ, pe linia
pregătirii şi informării preventive.

INSPECTOR ŞEF
Colonel
Adrian CHICHIŞAN
Întocmit,
Responsabil Legea nr. 544/2001
Căpitan
Lucian JACODI
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