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Către,
TOATE COMPARTIMENTELE / SUBUNITĂŢILE I.S.U. ARAD,

În atenția membrilor Asociaţiei Pompierul Arad.
Având în vedere Calendarul activităţilor Asociaţiei Pompierul Arad pe anul 2019
vă trimitem alăturat spre informare, cheltuielile efectuate cu organizarea acestor activităţi
precum si obiectivele realizate in decursului anului trecut si cele propuse a fi realizate in
noul an.
Pe această cale dorim să mulţumim tuturor celor care s-au implicat în faza de
organizare a competiţiilor sprijinind activitatea consiliului director, precum si a
conducerii IPA Regiunea 1 Arad pentru sprijinul financiar in organizarea unor
evenimente pentru membrii asociatiei.
Pe parcursul anului 2019 consiliul director al Asociației Pompierul Arad a
organizat un numar de 8 concursuri sportive conform calendarului activitatilor afisat pe
site-ul acesteia, 4 evenimente sociale (Ziua Internationala a femeii, Ziua Internaționala a
copiilor - Micul pompier, Ziua internationala a Pompierilor Militari, Moş Crăciun
pompier). Totodata Asociația a susținut organizarea concursurilor profesionale atat la
nivel de inspectorat cat si cele interjudetene precum si a concursului ”Cel mai tare
Pompier”
Cooptarea de noi membrii in asociație precum și contractarea de sponsorizări menite
să ajute dezvoltarea inspectoratului și a mediului de lucru a fost și este in continuare un
alt obiectiv important al consiliului director. Drept urmare sumele provenite din
impozitul de 2% pe anul 2018 precum si cele din sponsorizari au fost folosite in scopul
dotarii detasamentelor/sectiilor inspectoratului (televizoare, electrocasnice, masini de
spalat auto, mobilier etc), menite sa ofere un confort ridicat angajatilor acestora. La
sfarsitul anului 2019 asociația avea inregistrați un număr de 505 membrii cotizanți dintre
care 490 angajați ai inspectoratului, 3 membrii trecuți în rezervă și 12 voluntari.
În anul 2018 Sportivul Anului a fost desemnat, în urma punctelor acumulate la
competiţii sportive, Bogoșel Nicolae cu 26 puncte. Pe locul II clasându-se Bulz Ovidiu
cu 25 puncte, iar pe locul III Renich Vladut cu 23 puncte. Salvatorul Anului fiind
desemnat Calb Catalin din cadrul Detasamentului Arad, aceștia fiind premiati in bani
conform regulamentelor asociatiei.
Printre obiectivele majore propuse pentru anul 2020, consiliul director al asociatiei
doreste continuarea contractarii de abonamente pentru practicarea de diferite sporturi
(fitness, inot, minifotbal, volei, etc) de catre membrii asociatiei in fiecare localitate unde
exista subunitate apartinand inspectoratului judetean, achizitionarea de echipamente

sportive pentru fiecare structura /subunitate, dotarea salilor de sport din cadrul
inspectoratului prin achizitionarea de aparate profesionale.
Un alt obiectiv al consiliului director este diversificarea competițiilor sportive prin
organizarea de noi evenimente, la nivel de inspectorat, fiind in strânsă legătură cu
A.S.P.R. Arad, oferind astfel ocazia participării membrilor asociației noastre la aceste
competiții la cel mai inalt nivel.
Cooptarea de membrii noi in asociatie precum si sustinerea directionarii a 2% din
impozitul pe salariu catre asociatie si obtinerea de sponsorizari in vederea demararii unor
proiecte benefice inspectoratului judetean ramane si in anul 2020 un obiectiv important
pentru consiliul director .
Identificarea unui spatiu in inspectoratul judetean in vederea desfasurarii activitatilor
in bune conditii si totodata existenta unui sediu de sine statator unde consiliul director sa
isi poata desfasura sedintele lunare este la fel un obiectiv propus pentru anul 2020.
Pentru o transparență totală a încasărilor/cheltuielilor efectuate pe parcursul anului
2019, consiliul director vă prezintă in anexa atașată situatia acestora.
Programul activităţilor pentru anul 2020, situatia veniturilor si cheltuielilor pe anul
2019 vor fi afisate pe site-ul asociatiei si trimise tuturor structurilor inspectoratului .
Cu stima,
PREȘEDINTE
ASOCIAȚIA POMPIERUL ARAD
Gale Claudiu

