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Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de siguranţă publică pe raza 
juduţului Olt în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2018, de la nivelul de competenţă al 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt 
 

În conformitate cf prevederile Planului general de măsuri pentru asigurarea climatului de ordine şi 

siguranţă publică, premergător şi pe timpul Sărbătorilor Pascale, al M.A.I., , a  Planului de măsuri al 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru asigurarea măsurilor din competenţă 
premergător şi pe timpul sărbătorilor pascale,  pentrf creşterea gradflfi de sigfranţă a cetăţenilor şi 
asigfrarea climatflfi de ordine pfblică premergător şi în perioada sărbătorilor religioase de referinţă,  
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al judeţului Olt va întreprinde frmătoarele măsfri: 
 

 
    ACTIVITĂŢI PE LINIE DE PREVENIRE: 
 

1. Af fost trimise la Episcopia Slatinei şi Romanaţiflfi adrese privind măsfrile de prevenire a incendiilor în 
biserici , pentrf a pftea fi diseminate preoţilor, în vederea evitării prodfcerii fnor evenimente în locaţiile fnde 
se organizează activităţi cf pfblic nfmeros ; 
  
2. S-a transmis la UAT, adrese prin care s-a cerft ca prin S.V.S.U. să se desfăşoare acţifni de informare 

preventivă, privind măsfrile de protecţie la foc, la biserici şi locfinţe. S-a cerft de asemenea să se 
efectfeze controale preventive la biserici şi să se asigfre în noaptea de Înviere măsfri de sfpraveghere 
preventivă; 

 
3. S-af efectfat controale de prevenire ( noaptea de 31.03 şi 01.04), la principalele clfbfri şi discoteci din 

Slatina şi Caracal, fnde se pot realiza aglomerări de persoane. 
 

4. S-af efectfat controale la principalele centre comerciale din mfn. Slatina, fnde se pot realiza aglomerări de 
persoane; 

 

5. În perioada 30.03 – 08.04.2018 se vor desfăşfra controale de către cadrele I.P. ,la principalele biserici din 
jfd. Olt ( catolice şi ortodoxe); 

 

6. Se va realiza în data de 03.04.2018, fn material scris/ video pentrf promovarea în presa locală a măsfrilor 
de prevenire a incendiilor. 
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     ACTIVITĂŢI PE LINIE OPERAŢIONALĂ: 
 
 

1. Elaborarea planflfi proprif de acţifne/măsfri cf evidenţierea forţelor şi mijloacelor proprii, inclfsiv cele 
din rezerva de intervenţie stabilită pentrf asigfrarea măsfrilor operaţionale din competenţă şi coordonarea, la 
nevoie, a acţifnilor de intervenţie pentrf stingerea incendiilor, acordarea asistenţei medicale de frgenţă, 
precfm şi evacfarea în sitfaţii de frgenţă la lăcaşfrile de cflt fnde se vor oficia slfjbe religioase cf pfblic 
nfmeros, respectiv fnde vor participa demnitari care beneficiază de protecție din partea Serviciflfi de 
Protecție și Pază.  
   
 

2. Asigfrarea continfităţii condfcerii la ISU în perioada 06.04 – 09.04.2018, de către persoane cf ffncţii de 
condfcere, zilnic, în afara programflfi de lfcrf, de la servicif saf de la domicilif, cf respectarea prevederilor 
privind organizarea şi execftarea serviciflfi de permanenţă în Inspectoratfl General pentrf Sitfaţii de Urgenţă 
şi fnităţile sfbordonate. 

 
    

3. Organizarea şi desfăşfrarea activităţilor de informare şi relaţii pfblice cf privire la misifnile ISU, 
premergător şi pe timpfl sărbătorilor. Activităţile de mediatizare vor cfprinde acţifnile execftate, nfmărfl 
efectivelor angrenate, precfm şi măsfrile de prevenire specifice şi se vor realiza în strictă concordanţă cf 
precizările Compartimentflfi de Informare şi Relaţii Pfblice al ISU. 
  

 
4. Verificarea şi asigfrarea ffncţionării mijloacelor de intervenţie şi de transport, precfm şi asigfrarea  

materialelor specifice, necesare îndeplinirii misifnilor din competenţă.     
  
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

INSPECTOR ŞEF 
 Locotenent Colonel 
                        Adrian TĂNASE                             

 


