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RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE

Categorie de informaţii

Detalii

Corelare cu alte
acte normative/
documente

PROFIL
ORGANIZAŢIONAL
- cuvânt înainte din partea conducătorului instituţiei
Reprezentăm cea mai complexă structură profesionistă
pentru intervenţie în situaţii de urgenţă din România,
constituită ca serviciu public deconcentrat în subordinea
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Misiunea noastră este de a proteja viaţa oamenilor, a
bunurilor şi valorilor materiale ale acestora în zona de
competenţă repartizată la nivelul judeţului Buzău.
Analiza recentelor evenimente generatoare de situaţii
de urgenţă, asociate schimbărilor climatice, precum şi
evaluarea ameninţărilor şi riscurilor cu care ne-am putea
confrunta în viitor, reclamă perfecţionarea abordării
integrate de gestionare a riscului.
La baza acestei aprecieri stă faptul că elementele de
forţă ale schimbării, cum ar fi globalizarea, efectele
schimbărilor climatice, dezvoltarea tehnologică şi
modificarea rolului indivizilor în societate, au un potenţial
real de a reconfigura contextul în care vom acţiona.
Totodată, practica naţională a demonstrat că un răspuns
eficient şi coordonat în situaţii de urgenţă depinde atât de
capacitatea instituţiilor responsabile de a participa cu
echipament adecvat, mijloace de comunicare sigure şi un
personal format în mod corespunzător, cât şi de capacitatea
de a avea în mod rapid o imagine de ansamblu a situaţiei
respective. Acest răspuns cere, deja, noi abordări,
instrumente şi capabilităţi.
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- misiunea instituţiei şi responsabilităţi
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron
Lupaşcu” al judeţului Buzău este constituit ca serviciu
public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă, fiind înfiinţat în scopul
managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din
competenţă.
Instituţia funcţionează ca structură specializată, cu
personalitate juridică destinată să execute misiuni de
prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de
urgenţă.
În anul 2020, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău, a acţionat în sistem
integrat, în cooperare cu instituţiile cu atribuţiuni în
domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă în scopul
realizării măsurilor de apărare a vieţii, bunurilor şi
mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, pentru
punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în
domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, în scopul
realizării măsurilor de apărare a vieţii, bunurilor şi
mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor.
- contribuţia pe care trebuie să o aducă la obiectivele
guvernării şi la obiectivele asumate de România
În vederea diminuării riscului asociat situaţiilor de
criză şi dezastru, precum şi a înlăturării efectelor distructive
în cazul producerii acestora, s-a acţionat cu prioritate
pentru realizarea următoarelor obiective:
1. Creşterea continuă a gradului de siguranţă al
cetăţeanului, atât în mediul rural, cât şi în mediul urban;
2. Creşterea capacităţii operaţionale şi de intervenţie a
inspectoratului
şi
îmbunătăţirea
parametrilor
parteneriatului operaţional cu celelalte instituţii abilitate în
gestionarea situaţiilor de urgenţă;
3. Elaborarea, promovarea şi implementarea unor
programe privind pregătirea profesională a personalului,
atât pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cât şi pentru
prevenirea şi combaterea corupţiei;
4. Administrarea patrimoniului şi resurselor alocate în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
- datele de contact (adresă, telefon, e-mail)
Sediul: Municipiul Buzău str. Bistriţei nr.51, cod poştal
120112
Număr de telefon: 0238.721301(centrala)
Fax: 0238.713973
Adresa de e-mail: isubuzau@yahoo.com
Adresa paginii web: www. isubuzau.ro
Facebook :www.facebook.com/isubz.situatiideurgenta/
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POLITICI PUBLICE
Informaţii privind
rezultatele
- priorităţile pentru perioada de raportare
implementării Planului
1. O abordare cuprinzătoare a managementului
strategic instituţional
situaţiilor de urgenţă la nivel naţional, regional şi local;
(PSI).
2. Modernizarea ISU Buzău ca instituţie ;
3. Extinderea abilităţii ISU Buzău de a învăţa şi inova ca
instituţie.

- pentru fiecare prioritate: obiective, rezultate, chestiuni
bugetare, alocare bugetară
1. Consolidarea rolului de autoritate în domeniul
situaţiilor de urgenţă;
2. Consolidarea capacităţii de pregătire în situaţii de
urgenţă a populaţiei, autorităţilor, precum şi instituţiilor
şi operatorilor privaţi, în special a celor care
gestionează infrastructura critică;
3. Consolidarea şi dezvoltarea capacităţii operaţionale şi
de răspuns;
4. Consolidarea capacităţii umane, logistice şi
administrative;
- indici de performanţă, ce arată gradului de realizare a
obiectivelor
● timpul de răspuns în situaţii de urgenţă (urban, rural):
● capacitatea operaţională şi de răspuns ridicată;
● sistem de pregătire şi prevenire consolidat;
● grad ridicat de rezilienţă a structurilor SNMSU şi a
comunităţilor;
● resursă umană pregătită şi securitatea muncii asigurată;
● noile tehnologii integrate în activitatea de prevenire,
pregătire şi răspuns (sistemul de telemedicină, unităţi de
drone, sistem de comunicaţii de urgenţă pentru misiunile în
tuneluri/metrou şi în zonele fără acoperire etc.);
● sistem centralizat de înştiinţare-alarmare județeană
realizat prin asigurarea unei acoperiri corespunzătoare a
municipiilor,oraşelor şi comunelor;
● grad de încredere în IGSU ridicat;
● impact redus al riscurilor evaluate şi tratate.
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- Hotărârea
Guvernului nr.
1.807/2006 pentru
aprobarea
Componentei de
management din
cadrul
Metodologiei
privind sistemul
de planificare
strategică pe
termen mediu al
instituţiilor
administraţiei
publice de la nivel
central
- Hotărârea
Guvernului nr.
158/2008 pentru
aprobarea
Componentei de
programare
bugetară din
cadrul
Metodologiei
privind sistemul
de planificare
strategică pe
termen mediu al
instituţiilor
administraţiei
publice de la nivel
central
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TRANSPARENŢĂ
INSTITUŢIONALĂ
Bugetul instituţiei

Sinteza bugetului pe surse de finanţare
Compartimentul Financiar al Inspectoratului pentru
Situatii de Urgenta « Neron Lupascu » al jud.Buzau, potrivit
domeniului sau de competenta, a realizat pe anul 2020 o
executie de 99,99% a bugetului de cheltuieli.
Creditele bugetare deschise până la data de 31.12.2020 pe
capitole bugetare au fost:
 Cap. 61.05.00 « Protecţie civilă şi pază contra
incendiilor », în sumă de 41.197.020 lei ;
 Cap. 68.06.00 « Asistenţă socială pentru familie şi
copii », în sumă de 166.300 lei ;
 Total capitolul 61.05.00 şi capitolul 68.06.00 =
41.363.320 lei
Creditele bugetare deschise au fost utilizate în plăţi, în
următoarele proporţii :
 Cap. 61.05.00,titlul I, în proporţie de 99,99%;
titlul II, în proporţie de 99,99%;
titlul III, în proporţie de 99,99%;
 Cap. 68.06.00, titlul IX, în proporţie de 99,99%.
Executia bugetului de cheltuieli , se prezinta astfel :
Denumire indicator

Buget an
2020

CAP. 61.05.00
Prot. civilă şi pază contra incendiilor

41.195.944,11

Titlul I
Titlul II
Titlul VIII
Titlul X

41.251.892,88
871.831,32
0
0

Titlul XIII

0

Titlul XIX
CAP. 68.06.00
Asistenţă socială
Titlul VI (51.01.26)

0
166.295

Titlul IX (57.02.01)

166295

0
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Informaţii legate de
procesul de achiziţii
publice, achiziţiile
sectoriale şi
concesiunile de lucrări
şi servicii

Planificarea achiziţiilor publice s-a efectuat în
conformitate cu necesităţile instituţiei şi resursele bugetare
alocate. Lista principalelor contracte încheiate:
NR.
CRT
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Obiectul
contractului
Incalzit,
iluminat si
forta motrica
Incalzit,
iluminat si
forta motrica
Incalzit,
iluminat si
forta motrica
Incalzit,
iluminat si
forta motrica
Incalzit,
iluminat si
forta motrica
Incalzit,
iluminat si
forta motrica
Incalzit,
iluminat si
forta motrica
Incalzit,
iluminat si
forta motrica
Hartie Xerox
A4 si A3
Hartie Xerox
A4 si A3
Hartie Xerox
A4 si A3
Hartie Xerox
A4 si A3
Servicii de
asigurare
obligatorie de
răspundere
civila auto
Servicii de
asigurare
obligatorie de
răspundere
civila auto
Servicii de
asigurare
obligatorie de
răspundere
civila auto
Servicii de
asigurare
obligatorie de
răspundere
civila auto
Servicii de
asigurare
obligatorie de
răspundere
civila auto
Servicii de
asigurare
obligatorie de
răspundere
civila auto
Servicii de
asigurare
obligatorie de
răspundere
civila auto
Servicii de
certificare a
semnăturii
electronice
Servicii de
certificare a

Suma
16.425,27 lei

Procedura de
achizitie

Numele
castigatorului

Acord cadru

S.C. TINMAR
ENERGY S.A

Acord cadru
56.502,94 lei
Acord cadru
92.862,96 lei
Acord cadru
18.316,74 lei
Acord cadru
31.478,49 lei
Acord cadru
43.555,14 lei
Acord cadru
23.842,01 lei
Acord cadru
24.401,21 lei
Acord cadru –
Procedura ONAC
Acord cadru –
Procedura ONAC
Acord cadru –
Procedura ONAC
Acord cadru –
Procedura ONAC

1.557,94 lei
1.624,88 lei
1.627,74 lei
1.638,36 lei

S.C. TINMAR
ENERGY S.A
S.C. TINMAR
ENERGY S.A
S.C. TINMAR
ENERGY S.A
S.C. PREMIER
ENERGY TRADING
S.R.L
S.C. PREMIER
ENERGY TRADING
S.R.L
S.C. PREMIER
ENERGY TRADING
S.R.L
S.C. PREMIER
ENERGY TRADING
S.R.L
Dolex Com Srl
Dolex Com Srl
Dolex Com Srl
Dolex Com Srl
S.C. FAST BROKERS
– BROKER DE
ASIGURARE
REASIGURARE
S.R.L.
S.C. FAST BROKERS
– BROKER DE
ASIGURARE
REASIGURARE
S.R.L.
S.C. FAST BROKERS
– BROKER DE
ASIGURARE
REASIGURARE
S.R.L.
S.C. FAST BROKERS
– BROKER DE
ASIGURARE
REASIGURARE
S.R.L.
S.C. FAST BROKERS
– BROKER DE
ASIGURARE
REASIGURARE
S.R.L.
S.C. FAST BROKERS
– BROKER DE
ASIGURARE
REASIGURARE
S.R.L.
S.C. FAST BROKERS
– BROKER DE
ASIGURARE
REASIGURARE
S.R.L.

338,33 lei

Acord cadru

169,16 lei

Acord cadru

1691,65 lei

Acord cadru

14.886,52 lei

Acord cadru

56,38 lei

Acord cadru

56,38 lei

Acord cadru

225,55 lei

Acord cadru

49.98 lei

Acord cadru

DIGISIGN S.A

199.92 lei

Acord cadru

DIGISIGN S.A
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22.
23.
24.
25.

semnăturii
electronice
Telefonie
mobila
Telefonie
mobila
Telefonie
mobila
Telefonie
mobila

2.633,58 lei,

Acord cadru

3.335,84 lei

Acord cadru

2.013,30 lei

Acord cadru

622,98 lei

Acord cadru

S.C. Orange Romania
S.A.
S.C. Orange Romania
S.A.
S.C. Orange Romania
S.A.
S.C. Orange Romania
S.A.

26.

Telefonie
fixa

383.83 lei

Acord cadru Procedura IGSU

S.C. Telekom Romania
Comunication S.A.

27.

Telefonie
fixa

1151,62 lei

Acord cadru Procedura IGSU

S.C. Telekom Romania
Comunication S.A.

28.

Telefonie
fixa

1.556,25 lei

Acord cadru Procedura IGSU

S.C. Telekom Romania
Comunication S.A.

29.

Telefonie
fixa

130,64 lei

Acord cadru Procedura IGSU

S.C. Telekom Romania
Comunication S.A.

30.

Telefonie
fixa
Colectare
deseuri
menajere
Sistem de
masurare si
detectare la
distanta a
temperaturii
corporale scanner
termic

234,94 lei

Acord cadru Procedura IGSU

S.C. Telekom Romania
Comunication S.A.

31.

32.

Contract

2.099,16 lei

Contract de
furnizare

51.765,00 lei

S.C. Salubritate
edcologica Cislau
S.R.L

S.C. DACIA
MILITARY
INDUSTRY S.R.L.

În urma proceselor de achiziţii nu s-au înregistrat
contestaţii formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor.
De asemenea nu sunt cazuri de proceduri care să fi
fost anulate ori în curs de anulare.
Informaţii despre litigii
În anul 2020, pe rolul instanţelor de judecată s-au aflat
în care este implicată
instituţia (în general, nu un număr de 32 litigii în care unitatea a fost parte, având
calitatea de pârâtă, dosare în care activitatea consilierului
doar cele legate de
juridic s-a materializat în următoarele activităţi principale:
achiziţii publice)
- reprezentarea şi susţinerea în instanţă a
intereselor unităţii;
- elaborarea şi formularea de întâmpinări la
acţiunile îndreptate împotriva unităţii;
- exercitarea căilor de atac.
Compartimentul Juridic, care a asigurat măsurile
procedurale în dosarele civile înregistrate, având ca obiect:
- 9 plângeri contravenţionale privind sancţiunile
aplicate de către personalul Inspecţiei de Prevenire;
- 23 dosare civile având ca obiect drepturi băneşti.
De asemenea, menţionăm faptul că în urma
deciziilor instanţelor, patrimoniul instituţiei nu a fost
afectat.
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Organigrama
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea
inspectoratului:
P/ Inspector şef:
Prim - Adjunct al Inspectorului Șef :
Lt. Col. PASCU MIHAIL LOREN
Prim - Adjunct al Inspectorului Șef :
Lt. Col. PASCU MIHAIL LOREN
(D) Adjunct al Inspectorului Șef :
Mr. NEGOIȚĂ ALEXANDRU
În cadrul inspectoratului se constituie şi funcţionează
ca structure specializate:
a) centrul operaţional, care îndeplineşte permanent, la
nivelul zonei de competenţă, atribuţiile privind
monitorizarea, evaluarea, înştiinţarea, avertizarea,
prealarmarea, alertarea şi coordonarea tehnică
operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor
de urgenţă;
b) inspecţia de prevenire, care îndeplineşte, în zona de
competenţă, atribuţiile pe linie de avizare/autorizare,
informare publică preventivă, îndrumare şi control privind
prevenirea situaţiilor de urgenţă;
c) structura de pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa
comunităţilor, cu responsabilităţi în domeniul pregătirii
personalului operativ propriu, precum şi a populaţiei
privind comportarea în situaţii de urgenţă;
d) subunităţi de intervenţie organizate ca grupuri de
prevenire şi intervenţie, detaşamente speciale, detaşamente,
secţii, staţii, pichete de pompieri, de protecţie civilă şi mixte,
având în componenţă, un număr variabil de echipe şi
echipaje specializate pe tipuri de intervenţii, precum şi alte
structuri necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate;
e) structuri de suport logistic;
f) alte structuri funcţionale

Încadrarea cu personal
Ofiţeri – 69,8%
Maiştri militari – 85,7%
Subofiţeri – 93,4%
Personal contractual – 85,7%
Gradaţi profesionişti - 100%
Total procent încadrare – 87,91%
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Informaţii despre
managementul
resurselor umane

- informaţii despre fluctuaţia de personal
a) Numărul persoanelor plecate din unitate
Ofiţeri – 3
Maiştri militari – 0
Subofiţeri – 21
Personal contractual - 0
Gradaţi profesionişti - 0
b) Numărul persoanelor venite în unitate :
Ofiţeri – 1
Maiştri militari – 0
Subofiţeri – 20
Personal contractual - 0
Gradaţi profesionişti - 0

- numărul de concursuri organizate
La nivelul instituției au fost organizate și desfășurate 1
concurs pentru ocuparea unor posturi de execuție prin
încadrare pe perioadă determinată și 4 concursuri de
trecere în corpul ofițerilor.
RELAŢIA CU
COMUNITATEA
Raport de activitate
Raportul de activitate pentru anul 2020 a fost elaborat
Legea nr. 544/2001, cu
de responsabilul cu L544/2001 din cadrul instituţiei şi
modificările şi
completările ulterioare publicat pe site-ul unităţii – www.isubuzau.ro, respectiv
afişat la sediul instituţiei în conformitate cu prevederile
anexei nr. 10 la normele metodologice.
Informaţii despre
atragerea de resurse
din comunitate

În cadrul programului de voluntariat „Salvator din
pasiune” lansat la nivelul Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă, alături de efectivele pompierilor
buzoieni își desfășoară activitatea un număr de 88
voluntari.
Acţiunile de voluntariat, în conformitate cu Legea nr
78/2014 şi O.I.G. nr 211/06.05.2016, după parcurgerea
programelor de pregătire,constau în participarea la
acţiunile de răspuns operativ generate de manifestarea
situaţiilor de urgenţă însuşirea şi punerea în aplicare a
noţiunilor de bază a primului ajutor calificat, implicarea în
acţiunile de ajutor umanitar şi în cele de popularizare a
mesajului preventiv.
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LEGISLAŢIE
Informaţii despre
proiecte de acte
normative iniţiate de
către instituţie

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu”
al judeţului Buzău nu are competenţe de reglementare
legislativă.

Întocmit,
Lt.
PRAHOVEANU Vasile
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