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                   MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE                                                       NESECRET        
       DEPARTAMENUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                         Exemplar  
  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                           Nr. 3926341 
           INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                   Slatina 13.11.2018 
                     ,,Matei  Basarab” AL JUDEŢULUI OLT                                                                                                                 

                                        

 
 

ACTIVITATEA INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
,,MATEI BASARAB” AL JUDEŢULUI OLT, PENTRU GESTIONAREA 

INTERVENŢIILOR GENERATE DE TIPURILE DE RISC MANIFESTATE ÎN 
ZONA DE COMPETENŢĂ 

 
Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, 

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. 
        În vederea atingerii parametrilor obiectivului fundamental, eforturile au fost 
îndreptate către materializarea următoarelor obiective generale:  

 perfecţionarea continuă a activităţii de organizare, pregătire şi desfăşurare a 
intervenţiilor pe tipuri de riscuri, în condiţii de eficienţă şi securitate, cu forţele şi 
mijloacele avute la dispoziţie;  

 gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a potenţialului logistic 
şi resurselor financiare alocate, în stare de normalitate şi pe durata situaţiilor de 
urgenţă; 

 participarea la elaborarea proiectelor şi implementarea unor programe de 
dezvoltare instituţională, cu finanţare externă sau din bugetele administraţiei 
publice locale; 

 acordarea asistenţei tehnice de specialitate tuturor comunităţilor locale 
pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice în vederea prevenirii şi 
intervenţiei în situaţii de urgenţă; 

 gestionarea permanentă a conceptului de prevenire a situaţiilor de urgenţă 
prin derularea de acţiuni şi activităţi specifice pentru verificarea modului de 
implementare de către toate entităţile fizice şi juridice, a reglementărilor legale 
privind prevenirea incendiilor şi/sau dezastrelor naturale şi/sau tehnologice, 
avizarea/autorizarea documentelor din domeniul de competenţă; 
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Au fost  desfășurate 45 exerciții cu forțe și mijloace în teren, 39 exerciţii de către 
subunităţile inspectoratului şi 6 exerciţii de către inspectorat, dintre care cel mai 
important fiind cel din data de 31.05.2018 desfăşurat pe raza localităţii Balş , cu tema,, 
Modul de acţiune al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab” al 

judeţului Olt în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în gestionarea şi managementul 

situaţiilor de urgenţă de la nivel local pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate 

de accidente rutiere cu victime multiple, în care sunt implicate substanţe periculoase” 

În cadrul  acestora, s-a urmărit modul de intervenție și cooperarea cu celelalte forțe 
și mijloace angrenate în intervenția în situații de urgență (poliție, jandarmi, servicii 
publice voluntare și serviciul de ambulanță), perfecționarea pregătirii efectivelor în 
executarea misiunilor de intervenție, precum și coordonarea acțiunilor de salvare, 
evacuare și prim ajutor de urgență medical a persoanelor surprinse în zona evenimentelor. 

 
                                 SITUAȚIA OPERATIVĂ 
În perioada 01.01-31.10.2018, ISU Olt a fost solicitat să intervină la un număr de 

6053 intervenții, pe tipuri de risc situația se prezintă astfel: 
 alte intervenţii = 24 
 arderi necontrolate = 317 
 incendii = 260 
 salvări animale = 34 
 protecţia comunităţilor = 1006 
 ajutor medical de urgenţă = 3531 
 protecţia mediului = 17 
 asistenţă persoane = 139 
 exerciţii tactice = 45 
 descarcerare = 27 
 asigurare/supraveghere zonă = 32 
 alte situaţii de urgenţă = 277 
 deplasări fără intervenţii = 261 
 intors din traseu = 41 
 alertă falsă = 42 

 
 



3 

Slatina,sttada Tipogtafului nt. 7 
Telefon: 0249432211 fax 0249432288  email :  relatiipublice_isuolt@yahoo.com 

 

     PE LINIA INCENDIILOR 
Din totalul celor 577 incendii, 381 incendii au fost stinse de serviciile profesioniste 

pentru situații de urgență, 142 au fost stinse în cooperare cu serviciile voluntare pentru 
situații, iar 54 incendii au fost stinse de serviciile voluntare pentru situații de urgență. 

După tipul domeniului de activitate, incendiile s-au produs la : 
- Gospodării anexe, bunuri ale populaţiei = 219 
- Construcţii comerciale = 2 
- Construcţii publice  = 2 
- Constucţii procese producţie = 2 
- Utilaje şi instalaţii tehnologice = 3 
- Culturi agricole = 6 
- Mijloace de transport = 26 
- Vegetaţie uscată = 317 

 
Principalele cauze ale incendiilor au fost: 
 Instalaţii electrice defecte =74 
 Echipamente electrice improvizate = 3 
 Aparate electrice sub tensiune = 9 
 Sistem de încălzire defect = 6 

 Mijloc de încălzire improvizat = 1 
 Mijloc de încălzire nesupravegheat = 3 
 Coş, burlan defect = 20 
 Cenuşă, jar, scântei = 5 
 Jocul copiilor cu focul = 6 

 Fumatul = 11 

 Foc deschis în spaţii deschise = 52 
 Autoaprindere = 3 
 Scântei mecanice = 4 
 Sudură = 5 
 Scurgeri produse inflamabile = 6 

 Defecţiuni tehnice în exploatare = 1 
 Acţiune intenţionată = 16 
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 Alte împrejurări = 9 

 Foc deschis în spaţii închise = 26 
 Vegetatie uscată = 317 

 
Pagubele materiale se ridică la cca. 3.649.200 lei, iar valoarea bunurilor salvate se 

ridică la aproximativ 19.755.200 lei. 
În ceea ce privește situația victimelor, s-au înregistrat un număr de 25 victime, din 

care: 
- 4 decedați din incendii și 10 din alte situații; 
- 6 răniti din incendii și 5 din alte situații . 
La toate aceste intervenții, ne-am bucurat de un real sprijin din partea Inspectoratul 

de Poliție Județean Olt și Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, Serviciul Județean de 
Ambulanță Olt, precum și ai autorităților administrației publice locale și ai mass-mediei. 

 
   ACTIVITATEA SMURD 
În perioada menţionată,  echipajele SMURD au participat la 3531 de intervenții, 

fiind asistate medical 4668 de persoane din care 4421 adulți si 247 de copii. 

        Intervenţiile echipajelor de prim ajutor  au constat în: 

Asistenţa medicală de  urgenţă 01.01 – 31.10.2018 

Accident rutier 296 

Afecţiuni cardiace 275 

Alerta falsă 32 

Arsuri  12 

Bolnav găsit decedat 22 

Bolnav cu SCR 74 

Degajări persoane 5 

Diverse medicale 2169 

Exerciţii  1 

Întors din traseu 14 
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Asistenţa medicală de  urgenţă 01.01 – 31.10.2018 

Intoxicaţii 286 

Prim ajutor la descarcerare 16 

Persoane blocate 38 

Traumatisme 1386 

 
     În perioada analizată, Secretariatul Tehnic Permanent a desfăşurat 
următoarele activităţi:  

I. În scopul asigurării unui management unitar al situaţiilor de urgenţă 
sau al stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, în perioada analizată s-au 
desfășurat 25 şedinţe ale Comitetului Județen pentru Situații de Urgență, astfel: 

 o şedinţă ordinară conform ,,Planului de activităţi al Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt”; 

 24 şedinţe extraordinare ca urmare a manifestării unor situaţii de 
urgenţă, în cadrul cărora au fost abordate măsurile preventive şi operative în 
vederea gestionării situaţiilor de urgenţă produse, emiţându-se un număr de 24 

hotărâri, astfel:  
 

 au fost transmise către Instituţia Prefectului Judeţului Olt, comitetele 
locale pentru  situaţii de urgenţă şi instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor 
de urgenţă care fac parte din Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă un 
număr de:  

 27 informări meteorologice;  
 201 atenţionări meteorologice Cod Galben; 
 39 atenţionări hidrologice Cod Galben; 
 15 avertizări meteorologice Cod Portocaliu; 
 16 avertizări hidrologice Cod Portocaliu. 
      în perioadele aflate sub incidenţa avertizărilor, au fost centralizate 

rapoartele operative primite de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă 
privind efectele produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase; 
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      pe perioada codurilor hidrometeorologice Cod Portocaliu a fost 
activat Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, la sediul ISU 
Olt. 
 

ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE EXECUTATE ÎN TRIMESTRUL II 2018 
CONTROALE 
În perioada analizată , activitatea de control desfășurată de Inspecția de Prevenire a 

fost concretizată prin planificarea și executarea unui număr de 896 controale de prevenire 
în care au fost cuprinse următoarele categorii de obiective: 

- 356 instituții publice 
- 336 operatori economici 
- 43 localități 
- 57 obiective de investiţii 
Pe timpul controalelor și verificărilor planificate și executate în perioada analizată, 

inspectorii au constatat 3929 deficiențe. 
 
SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE 
Pentru nereguli și deficiențele constatate au fost aplicate 803 sancțiuni din care: 
- 251 amenzi contravenționale ,în cuantum de 1.358.523 lei. 
- 552 avertismente  

 
AVIZARE/AUTORIZARE 
În urma verificărilor documentațiilor tehnice și în teren au fost eliberate: 
- 67 avize de securitate la incendiu 
- 23 autorizații de securitate la incendiu 

 
EXERCIȚII DE ALARMARE 

Pentru pregătirea personalului din cadrul instituțiilor și al operatorilor economici, 
precum și a populației cu privire la acțiunea în cazul producerii unor situații de urgență, 
au fost executate 232 exerciții de evacuare în caz de incendiu şi/sau protecţie civilă  
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PETIȚII ȘI SESIZĂRI 

În perioada analizată au fost înregistrate 28 petiții și sesizări adresate unității, 
privind nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor și protecției civile. 

 
În anul 2018 activitatea de pregătire a populaţiei, a fost desfăşurată în 

conformitate cu ,,Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 
2018 cu nr. 3906156 din 01.02.2018 aprobat prin Ordinul Prefectului judeţului Olt 
cu nr. 59 din 07.02.2018. 

Activităţile desfăşurate pentru pregătirea populaţiei în anul 2018 au fost 
următoarele: 

- în zilele de 26 şi 28.02, 13 şi 17.04, 07, 11, 14, 16, 22, 24 şi 25.05 a fost 
organizată Ziua Porților Deschise; 

- în zilele de 23, 24 şi 25.04 în localităţile Caracal, Corabia şi Slatina a avut 
loc instruirea anuală în domeniul situaţiilor de urgenţă cu directorii unităţilor de 
învăţământ; 

- tot în luna aprilie am participat la  etapa locală a concursurilor cercurilor 
tehnico-aplicative de elevi cu tematică de prevenire și stingere a incendiilor și cu 
tematică de protecție civilă ,,Prietenii Pompierilor” și ,,Cu viața mea apăr viața”; 

- în perioada 22-23.05.2018 s-a participat la etapa judeţeană a concursurilor 
cercurilor tehnico-aplicative de elevi cu tematică de prevenire și stingere a 
incendiilor ,,Prietenii Pompierilor” și cu tematică de protecție civilă ,,Cu viața mea 
apăr viața”; 

- în cursul anului au fost executate 13 exerciţii de alarmare publică în 
următoarele localităţi: Com. Izbiceni, Com. Brebeni, Com. Crîmpoia, Com. 
Cîrlogani, Com. Găneasa, Com. Cungrea, Com.Corbu, Com. Dobroteasa, 
Com.Oboga, Com.Pîrşcoveni, Com. Optaşi-Măgura, Com. Urzica şi barajul 
Ipoteşti; 

- au fost încheiate 11 protocoale de colaborare cu unitățile de învățământ din 
județ; 

- au fost verificate şi avizate planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de 
urgenţă la nivelul localităţilor; 

- în data de 06.06.2018 au fost organizate două puncte de informare publică în 
zona Steaua  şi Fântâna Speranţei; 
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- a fost organizat și desfășurat un punct de informare preventivă pe platoul 
Instituției Prefectului cu ocazia zilei de 13 septembrie ,, Ziua Pompierilor din 
România”; 

- în acest an au fost planificaţi un număr de 51 de primari şi viceprimari să 
urmeze cursul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă la centrul de 
zonal de pregătire de protecţie civilă Craiova, din cei planificaţi un număr de doar 
18 primari şi viceprimari au participat la acest curs; 

- în data de 24.09.2018 cadrele serviciului au organizat şi desfăşurat sesiunea 
de pregătire semestrială cu Şefi SVSU. 

 
 
 
 
 

                                                      INSPECTOR ŞEF 
                                         Lt. Col. 
                                                        Adrian TĂNASE 
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