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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Departamentul pentru Situa ii de Urgen

Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

„Petrodava” al jude ului Neam

NESECRET

Nr. ____________

din ____________

EDIN A COLEGIULUI PREFECTURAL
din data de 28 aprilie 2022, ora 11.00

prezentarea activit ii

Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen
„Petrodava” al jude ului Neam

I. Informare privind modul de realizare a atribu iilor din domeniul de
competen

I.1 Prevenirea situa iilor de urgen

Anul 2021 a fost cel mai complex din istoria Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen
„Petrodava” al jude ului Neam  deoarece suplimentar fa  de gestionarea situa iilor de urgen
specifice jude ului a fost necesar  alocarea de resurse pentru gestionarea pandemiei de SARS
CoV-2, aspecte ce au vizat opera ionalizarea Centrului Jude ean de Conducere i Coordonare a
Interven iei, transportul de persoane suspecte i confirmate precum i misiuni de transport
vaccin.

Inspec ia de Prevenire prin Compartimentul Avizare Autorizare a solu ionat un num r de
425 de cereri de emitere a avizelor de securitate la incendiu, în urma c rora au fost emise un
num r de 101 de avize de securitate la incendiu, 111 de cereri au fost respinse iar în 130 de
cazuri construc iile/amenaj rile nu se încadrau în prevederile HGR 571/2016 iar alte 78 de
cazuri au intrat în categoria asisten ei tehnice de specialitate. Num rul cererilor pentru aviz de
securitate la incendiu s-a men inut la aproximativ acela i nivel fa  de anii anteriori. În ceea ce
prive te activitatea de autorizare, în anul 2021 constat m o cre tere la 147 a num rului de
cereri de emitere a autoriza iilor de securitate la incendiu i la 70 a num rului de autoriza ii
emise, fa  de anul 2020 când au fost solu ionate 119 astfel de cereri, în urma c rora au fost
emise un num r de 48 autoriza ii de securitate la incendiu.

În anul 2021 au fost executate controale de fond la municipiile Piatra Neam i Roman,
ora ele Bicaz i Roznov i 38 de comune din jude . În acest an au fost executate controale
tematice la cele mai importante categorii de obiective.
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Pentru a asigura verificarea obiectivelor care func ioneaz  f  autoriza ie de securitate la
incendiu, pe parcursul anului 2021 au fost organizate controale tematice la aceast  categorie de
obiective, la care au participat, în majoritatea situa iilor, cadre din Compartimentul Control i
Activit i Preventive. Astfel, în urma controalelor tematice au fost aplicate 42 de amenzi în
cuantum de 620.000 de  lei, 115 avertismente verbale i 124 avertismente scrise. Num rul
total al sanc iunilor aplicate a crescut, în anul 2021 fiind aplicate un num r de 2907
avertismente i 223 amenzi în cuantum de 1.046.500 lei.

I.2 Preg tirea în domeniul situa iilor de urgen

Preg tirea pentru protec ia civil  cuprinde preg tirea popula iei i a salaria ilor, preg tirea
serviciilor de urgen , preg tirea personalului cu func ii de conducere pe linia protec iei civile,
precum i a personalului de specialitate.

Preg tirea personalului unit ii, în anul 2021, s-a organizat i desf urat în conformitate
cu prevederile instruc iunilor i ordinelor în vigoare, fiind influen at  în mod negativ de
pandemia SARS CoV-2.

În conformitate cu Ordinul prefectului nr. 26 din 22.01.2021 pentru aprobarea planific rii
preg tirii în domeniul situa iilor de urgen  a personalului cu func ii de conducere din
administra ia public  local , servicii descentralizate i deconcentrate în anul 2021, la Centrul
Zonal de Preg tire de Protec ie Civil  Bac u, au fost planificate 59 de persoane cu func ii de
conducere i atribu ii în domeniul situa iilor de urgen  din administra ia public  local .

Situa ia particip rii la cursurile de preg tire în domeniul situa iilor de urgen  în anul 2021
a fost de 89%. Acest procent s-a datorat faptului c , cursurile au fost întrerupte ca urmare a
situa iei epidemiologice generat  de virusul SARS-CoV-2. Trebuie amintit, ca argument, c
procentele de participare în ultimii 3 ani dinainte de începerea pandemiei, au fost urm torii:
2017 - 93%, 2018 - 94%, 2019 - 93%.

În conformitate cu Activit ile ce urmeaz  a se desf ura de c tre Serviciile
Voluntare pentru Situa ii de Urgen  din jude ul Neam  în anul 2020, aprobat prin
Ordinul prefectului nr. 38 din 02.02.2021, personalul Serviciului Preg tire pentru Interven ie i
Rezilien a Comunit ilor a organizat i desf urat un program comun de preg tire a membrilor
serviciilor voluntare i a personalului serviciilor profesioniste, pentru îmbun irea activit ilor
de interven ie în situa ii de urgen , a modului de lucru cu echipamentele i accesoriile utilizate
în  cadrul  opera iunilor  pentru  interven ie,  precum  i  a  regulilor  ce  trebuie  respectate  pe
parcursul interven iilor în situa ii de urgen .

I.3 R spunsul în domeniul situa iilor de urgen

I.3.1 Total misiuni

În anul 2021, serviciul profesionist pentru situa ii de urgen i serviciile voluntare pentru
situa ii de urgen  au executat 14.113 misiuni în zona de competen , în medie 38,67 pe zi,
num rul acestora crescând cu 11,42% fa  de anul 2020 când au fost executate 12.666
misiuni.

Fa  de anul 2020 când a executat 3640 misiuni, cu excep ia interven iilor echipajelor
S.M.U.R.D., în 2021, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam  a
executat 4264 misiuni (aproximativ 11,68 interven ii/zi), din care:

- 426 pentru stingerea incendiilor (9,99%);



3 / 8

- 228 incendii de vegeta ie i altele (5,35%);
- 508 misiuni pentru asisten a persoanelor (11,91%);
- 1025 alte situa ii de urgen  (24,04%);
- 2077 ac iuni de protec ia comunit ilor, astfel:

o 29 misiuni pentru protec ia mediului (0,68%);
o 407 alte interven ii (9,55%);

87  misiuni la alte interven ii
32 misiuni salv ri animale
9  misiuni transport apa potabil ;
277 misiuni asigurare zona afectat ;
2 misiuni la explozie neurmat  de incendiu.

o 35 misiuni de sprijin (0,82%);
o 24 misiuni la exerci ii cu for e i mijloace în teren (0,56%);
o 1582 misiuni de recunoa teri în teren i activit i de educare i instruire în

domeniul situa iilor de urgen (37,10%).
Comparativ cu anul 2020, num rul interven iilor la care au ac ionat serviciile profesioniste

i voluntare pentru situa ii de urgen  a crescut cu 17,14%, de la 3640 în 2020 la 4264 în
2021.

Echipa pirotehnic  a executat 123 de misiuni, din care 82 de misiuni de cercetare,
identificare, transport i distrugere a muni iilor r mase neexplodate din timpul r zboiului, 6
misiuni de distrugere muni ie, 5 misiuni de monitorizare fenomen z por, 29 de misiuni de
preg tire de specialitate în teren i 1 misiune pentru transport material exploziv. Raportat la
anul  2021 num rul  misiunilor  pirotehnice  a  crescut  cu  10,81%, de la 111 în 2020 la 123 în
anul 2021.

I.3.2 Misiuni de stingere a incendiilor

În zona de competen  a Inspectoratului pentru Situa ii de urgen  „Petrodava” al
jude ului Neam  s-au produs 426 incendii, din care 420 s-au produs pe teritoriul jude ului
nostru, iar 6 incendii s-au produs în cele 2 jude e (Bac u i Ia i) în care unitatea noastr
intervine pe baza unor planuri comune de interven ie.

Împrejur rile care au condus la producerea incendiilor în 2021, pe raza jude ului Neam ,
au fost:

Tip cauz  de incendiu 2020 2021 Dinamica

Accident urmat de incendiu 1 0 -1
Ac iune inten ionat 50 31 -19
Alte împrejur ri 2 1 -1
Aparate electrice sub tensiune nesupravegheate 10 17 7
Autoaprindere sau reac ii chimice 2 3 1
Cenu , jar i scântei de la sistemele de înc lzit 23 25 2
Co , burlan  de fum defect sau necur at 76 82 6
Defec iuni tehnice de exploatare 1 4 3
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Tip cauz  de incendiu 2020 2021 Dinamica

Echipamente electrice improvizate 12 7 -5
Foc deschis în spa ii închise 23 22 -1
Focul deschis 37 21 -16
Fumatul 35 38 3
Instala ii electrice defecte 103 93 -10
Jocul copiilor cu focul 13 11 -2
Mijloace de înc lzire improvizate 8 11 3
Mijloace de înc lzire nesupravegheate 13 23 10
Nereguli organizatorice 1 0 -1
Scântei mecanice, electrostatice sau frecare 7 6 -1
Scurgeri (sc ri) de produse inflamabile 3 3 0
Sisteme de înc lzire defecte 12 14 2
Sudur 9 2 -7
Tr snet i alte fenomene naturale 1 3 2
TOTAL 447 420 -27

În anul 2021 incendiile nu au produs doar pagube materiale ci i victime omene ti, 9
persoane au decedat i 27 persoane au fost r nite iar 20 persoane au fost salvate,
spre deosebire de aceea i perioad  a anului trecut când 23 persoane au decedat, 29 au fost

nite i 107 persoane au fost salvate.
Pagubele rezultate în urma incendiilor au fost estimate la cca. 930 mii lei, îns

interven ia serviciilor  profesioniste i voluntare a condus la limitarea pagubelor, fiind salvate
bunuri în valoare estimat  de cca. 4.880 mii lei.

Ponderea pierderilor materiale produse în urma incendiilor din totalul valorii bunurilor
protejate este de 19,05%.

Cele mai importante incendii la care s-a intervenit pe parcursul anului 2021 au fost:
- incendiul produs în data de 02.01.2021, la SEC IA DE PSIHIATRIE a Spitalul

Municipal Roman;
- incendiul produs în data de 25.03.2021, la Biserica ortodox  „Sf. Treime” din

jude ul Neam , comuna Români, sat Sili tea;
- incendiul produs în data de 25.05.2021, la S.C. TCE Dur u S.A. – CABANA

DOCHIA, din jude ul Neam , ora  Bicaz, masivul Ceahl u, vârful Toaca;
- incendiul produs în data de 10.08.2021, la S.C. PANMONT S.A. Piatra Neam ;
- incendiul de vegeta ie, în data de 30.11.2021, produs pe Muntele Pietricica

din municipiul Piatra Neam ;

I.3.3 Misiuni SMURD

Num rul solicit rilor pentru acordarea primului ajutor calificat, a asisten ei medicale de
urgen  sau pentru efectuarea opera iunilor de descarcerare a fost în cre tere în anul 2021,
fiind executate 9849 de misiuni (din care 1367 interven ii ale echipajelor de terapie intensiv
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mobil ), spre deosebire de anul 2020 când  au  fost  executate 9026 misiuni (din care 1241
interven ii ale echipajului de terapie intensiv  mobil ).

Echipajele de descarcerare, prim ajutor calificat i terapie intensiv  mobil  din cadrul
S.M.U.R.D. Neam  au executat misiuni pentru:

- 8302 misiuni - acordarea primului ajutor calificat i a asisten ei medicale de
urgen ;

- 40 misiuni - descarcerarea la accidente rutiere;
- 10 misiuni - asisten a persoanelor degajate din alte situa ii;
- 48 misiuni - asisten a persoanelor blocate în apartamente;
- 2 misiuni - asisten a persoanelor c zute în locuri publice;
- 2 misiuni – asisten a persoanelor – c utare/salvare în mediul acvatic;
- 122 misiuni – epidemii;
- 8 misiuni - alte interven ii (sprijin ambulan e SAJ/SMURD pentru transport persoane)

i 28 misiuni – alte interven ii/asigurare m suri i asisten  medical  – urs i alte
interven ii;

- 3 misiuni – salv ri de animale;
În afara misiunilor pentru acordarea primului ajutor calificat, a asisten ei medicale de

urgen  sau pentru efectuarea opera iunilor de descarcerare s-au mai executat misiuni pentru:
- 1264 misiuni – verificare sec ii ATI pe raza jude ului;
- 1 misiune – asigurare/supraveghere zon ;

În 2021, echipajele S.M.U.R.D. au acordat asisten  la 8668 persoane (8252 adul i i 416
copii).

Pe parcursul anului 2021 la nivelul jude ului Neam , Planul ro u de interven ie a fost
activat la interven ia de la Sec ia de Psihiatrie a Spitalului Municipal Roman i cadrul exerci iilor
jude ene, de 3 ori.

I.3.4 Concluzii din gestionarea situa iilor de urgen  în perioada 2005-2021

În perioada 2005-2021, serviciile profesioniste, voluntare i private pentru situa ii de
urgen  au desf urat 114.092 interven ii în situa ii de urgen , principalele concluzii ce pot fi
trase, fiind urm toarele:

- Num rul situa iilor de urgen  ce au fost gestionate au crescut constant, de la 506 în
2005, la 14.113 în 2021; cre terea a fost puternic  în perioada 2005-2009, de la 506
interven ii în 2005, la 1.133 interven ii  în  2009,  a  marcat  un  salt  brusc  în  2010,  odat  cu
înfiin area S.M.U.R.D., la 3.233 interven ii, fiind într-o continu  cre tere, trecând de pragul a
10.000 de interven ii în 2017, ajungând în anul 2021 la 14.113 interven ii.

- Dup  o cre tere semnificativ  a num rului de incendii de la 305 în  2005,  la  441 în
2007, se pare c  num rul acestora s-a stabilizat undeva în intervalul 400-500, existând 7 ani în
aceast  perioad  în care num rul anual al incendiilor s-a înscris în aceast  zon , anul acesta
num rul lor fiind de 426;

- Interven iile pentru stingerea incendiilor de vegeta ie au o tendin  de cre tere
constant , plecând de la zero, la 228 în 2021, cu varia ii anuale determinate de condi iile
meteorologice;
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- Misiunile pentru asisten a persoanei au crescut constant, de la 24 în 2005, la 508 în
2021, în special ca urmare a manifest rii tot mai pregnante a rolului inspectoratelor pentru
situa ii de urgen  în asigurarea securit ii umane;

- Cet enii con tientizeaz  tot mai mult drepturile fundamentale i solicit  asisten a
specializat  din partea Statului Român, apelarea num rului de urgen  „112” fiind un indicator
al acestui proces, inclusiv prin aceea c  num rul solicit rilor false scade constant, fenomen
îmbucur tor.

I.3.4 Centrul Jude ean de Conducere i Coordonare a Interven iei Neam

CJCCI Neam  este înfiin at din anul 2007, în cadrul Inspectoratului Pentru Situa ii de
Urgen  Neam . Pân  în anul 2020, Centrul Jude ean de Conducere i Coordonare a Interven iei
Neam , a fost completat cu personal din cadrul altor institu ii doar pe timpul desf ur rii
exerci iilor de tip SEISM, organizate de c tre Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen .

În anul 2020, ca urmare a manifest rii situa iilor de urgen  generate de virusul SARS-
COV-2, CJCCI Neam , care activeaz  la nivel galben-alert , fiind încadrat cu personal din cadrul
Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  “PETRODAVA”, a trecut la nivel portocaliu-activare
par ial, încadrarea acestuia fiind completat  cu personal din cadrul institu iilor cu atribu ii în
gestionarea situa iilor de urgen  generate de epidemii / pandemii, respective Inspectoratul de
Poli ie  Jude ean  Neam ,  Inspectoratul  Jude ean  de  Jandarmi  Neam ,  Direc ia  de  S tate
Public  Neam , Direc ia Sanitar  – Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor Neam i
Ministerul Ap rii Na ionale.

În anul 2021 au fost transmise în total un num r de aproximativ 6570 raport ri i
centraliz ri c tre Centrul Na ional de Conducere i Coordonare a Interven iei, reprezentând o
medie de 18 /zi. În afara raport rilor curente, care se realizeaz  prin sisteme informatice ale
MAI dar i prin internet, la nivelul CJCCI Neam  s-au centralizat i analizat date privind emiterea
a aproximativ 1860 decizii / avize de întrerupere a m surilor privind izolarea / carantinarea
persoanelor  fa  de  care  s-au  dispus  astfel  de  m suri,  conform  excep iilor  prev zute  în
legisla ie.

II. Prezentarea i analizarea stadiului implement rii programelor,
politicilor, strategiilor i planurilor de ac iune adoptate la nivel na ional, de la
nivelul jude ului sau al localit ilor acestuia

Obiectivele Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen Petrodava al jude ului Neam  sunt  corelate
atât cu priorit ile de ac iune stabilite de Organiza ia Na iunilor Unite prin Cadrul de Ac iune de la
Sendai, cu Strategia de securitate intern  a Uniunii Europene în ceea ce prive te reducerea
vulnerabilit ii în fa a dezastrelor cât i cu Strategia de consolidare i dezvoltare a
Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen  pentru perioada 2016-2025, strategie
aprobat  prin HGR 951 din 15 decembrie 2016

Obiectivul strategic al Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen Petrodava al jude ului Neam
vizeaz  consolidarea i dezvoltarea institu ional  în vederea cre terii capacit ii opera ionale i de

spuns, reducerii impactului efectelor situa iilor de urgen  asupra comunit ilor i îmbun irii calit ii
misiunilor executate în folosul popula iei. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesar  îmbun irea
capacit ii institu ionale în domeniile prevenire, preg tire i r spuns pentru a asigura un cadru
rezilient de func ionare a comunit ilor.
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În baza acestui obiectiv strategic consider c  priorit ile institu ionale se transpun în urm toarele
obiective generale, care sunt abordate din punctul de vedere al problemelor identificate, al solu iilor
posibile de remediere a acestora i a direc iilor viitoare de dezvoltare institu ional :

Obiectivul general nr. 1 Consolidarea i dezvoltarea domeniilor prevenire i
preg tire

Obiectivul general nr. 2 Consolidarea i dezvoltarea capacit ii opera ionale
i de r spuns

Obiectivul general nr. 3 Asigurarea resurselor umane, materiale i financiare
necesare dezvolt rii institu ionale

Component  a Sistemului Na ional de Management al Situa iilor de Urgen , ISU Neam
asigur  ducerea la îndeplinire la nivel jude ean a obiectivelor stabilite la nivelul Inspectoratului
General pentru Situa ii de Urgen .

III. Prezentarea nevoilor i dificult ilor cu care se confrunt  institu ia
În urma analizei modului de desf urare a activit ii Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen

Petrodava al jude ului Neam , au fost identificate urm toarele aspecte, care influen eaz  nivelul de
securitate a cet enilor în domeniul situa iilor de urgen :

Con tientizare insuficient  a riscurilor i tendin a de a înc lca reguli de dezvoltare durabil
(amplasare construc ii în zone inundabile);
Num r mare de incendii la gospod riile popula iei;
Men inerea unui risc ridicat de incendiu la unele obiective din urm toarele categorii: unit i de
îngrijire b trâni, copii institu ionaliza i i persoane cu handicap, unit i de înv mânt, unit i
sanitare;
Lipsa unei preg tiri a membrilor Comitetului jude ean pentru Situa ii de Urgen i a Comitetelor
Locale pentru Situa ii de Urgen ;
Existen a unui num r mare de SVSU i SPSU neavizate;
Lipsa unui poligon de preg tire de specialitate;
Existen a unor timpi mari de r spuns în anumite zone ale jude ului datorit  num rului redus de
subunit i precum i a amplas rii actuale a acestora;
Num r relativ mic de echipaje SMURD comparativ cu alte inspectorate. Pentru aceste echipaje se
constat  timpi de r spuns în cre tere în mediul urban datorit  valorilor de trafic;
Num r insuficient de subunit i de interven ie;

IV. M suri propuse în vederea îmbun irii activit ii
Pentru îndeplinirea misiunilor specifice Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen Petrodava al

jude ului Neam  are în subordine urm toarele subunit i:

Deta amentul de Pompieri Piatra Neam
Deta amentul de Pompieri Roman
o Punctul de lucru Poienari

Deta amentul de Pompieri Târgui Neam
o Garda de interven ie Poiana Teiului
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Cel mai important demers este acela de înfiin are a unor subunit i noi, în ora ele Bicaz i
Roznov i în comuna Dragomire ti precum i relocarea actualului punct de lucru din comuna Poienari în
comuna Bozieni i alocarea unor echipaje SMURD în cele patru loca ii men ionate anterior.

Alte m suri propuse pentru îmbun irea activit ii:
Îmbun irea bazei de preg tire a personalului propriu prin amenajarea unui poligon de
preg tire i a unor turnuri de instruc ie la deta amentele Piatra Neam i Roman;
Consolidarea activit ii de preg tire a persoanelor cu atribu ii în managementul situa iilor de
urgen ;
Consolidarea activit ii de comunicare i informare preventiv ;

INSPECTOR EF
    Colonel

Mihai Ciprian MITREA


