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INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
”BASARAB I” DÂMBOVIŢA

ZONA DE COMPETENȚĂ
518.745 l o c u i t o r i

4.054 kmp s u p r a f a ţ a

2 municipii,
5 oraşe şi
82 de comune

11 subunităţi de intervenţie la:
Târgovişte, Moreni, Pucioasa, Găeşti, Titu, Voineşti,
Corneşti, Fieni, Vişina, Răcari şi Potlogi
Subunităţile ISU "Basarab I" Dâmboviţa acţionează
pentru limitarea efectelor produse de dezastre în
judeţul Dâmboviţa, precum şi în judeţul Prahova
unde subunităţile noastre asigură un timp de răspuns
redus.
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DIRECȚII DE ACȚIUNE
•

PREVENIRE
•
PROTECȚIE
•
RESPECT
•
COOPERARE
•

•
•
•

Prevenirea şi limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă
Prioritatea protecţiei şi salvării vieţii în situaţii de urgenţă
Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
Cooperarea la nivel interjudeţean, regional şi naţional cu organisme şi organizaţii
similare

INTERVENȚII
Serviciile profesioniste dâmboviţene au acţionat la 9.389 de situaţii de urgenţă şi alte
evenimente în anul 2013, faţă de 7.641 produse în anul 2012.
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2012

2012

2013

2013

8246
423

328

INCENDII

304

223 194

INCENDII DE
VEGETAȚIE

136 147

2012
2013

PERSOANE DECEDATE

170

18

PERSOANE RĂNITE

2012
2013

2012
2013

1

2
COPII

SMURD

21 22

22

21
ADULȚI

5779

PROTECȚIA
ASISTENȚA ALTE SITUAȚII
COMUNITĂȚII PERSOANELOR

PERSOANE SALVATE

102 106

261

ADULȚI

COPII
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1

1
ADULȚI

2

COPII

SITUAȚIA BUNURILOR MATERIALE ȘI ANIMALELOR SALVATE PE TIMPUL INTERVENȚIILOR

BUNURI MATERIALE

ANIMALE/PĂSĂRI
2012

2013

29543000

2012

3785720

41

36
27

23

28455000

2013

34

5294550
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PROTEJATE

DISTRUSE

ANIMALE MARI ANIMALE MICI

PĂSĂRI

PRINCIPALELE CAUZE DE PRODUCERE A INCENDIILOR
90

99
87

69
55
35
18

12

17

23

31

25

alte cauze

coș, burlan de
fum defect sau
necurățat

28

17

13

7

aparate electrice
mijloace de
instalații electrice
sub tensiune
încălzire
defecte
nesupravegheate nesupravegheate
sau improvizate sau improvizate

47

40

cenușă, jar sau
scântei de la
sistemele de
încălzit

foc deschis

fumat

16

8

jocul copiilor cu
focul

acțiune
intenționată

2012

90

18

17

35

69

7

87

31

8

47

2013

99

12

23

25

55

13

40

17

16

28

INCENDII LA GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI

2012

173

Evoluţia incendiilor la
gospodăriile populaţiei pe 7 ani

2013

193

141
138

190

98
179

219

34
34

187

165
LOCUINȚE

Anexe
gospodărești

162
Mijloace de
transport

2007
2011
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2008
2012

2009
2013

2010

269
216
2012
76 57

2013

Urban

Rural

Pe timpul prezenței în
localități, inspectorii de
prevenire au desfășurat
activități de control la
gospodăriile populației ”din
poartă în poartă”, alături de
componenta preventivă a
serviciilor voluntare pentru
situații de urgență, ocazie cu
care au fost înlăturate pe loc
deficiențele constatate.

ALTE SITUAȚII DE URGENȚĂ
92

2012

85
71

2013

51

48

50 46

34
19 15

47

31

21

19

76
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4 3

Înlăturare efecte Înlăturare efecte
fenomene
inundații
meteo

Misiuni
pirotehnice

Deblocare
persoane

Intenția de a se
arunca în gol

Asigurare zonei
de iminența
producerii unei
situații de
urgență

Alarme false

Salvări animale

Degajări de
persoane la
solicitarea SAJ
sau a
aparținătorilor

CAZURI ASISTATE DE SMURD
Întoarse din drum
Alarme false
Deplasări fără intervenție
Stop cardio-respirator resuscitat
Stop cardio-respirator neresuscitat
Găsiți decedați
Intoxicații

33
47
36
9
10
3
362
1203

Traumatisme
Descarcerare și prim ajutor la accident rutier

83

5550

Afecțiuni medicale diverse
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2011
2012

8246

5779

2775

SMURD

2013

În
2011

• Erau operaționale
echipaje SMURD la
Târgoviște și Titu

În
2012

• Au fost
operaționalizate
echipaje SMURD la
Găeşti, Moreni şi
Pucioasa

În
2013

• Au fost
operaționalizate
SMURD la Fieni,
Corneşti, Voineşti şi
Potlogi

2012

2013

42

66

Transportate la UPU/CPU

5422

7709

Au refuzat transportul

250

378

Predate altor echipaje

Serviciul Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare
Dâmboviţa a fost operaţionalizat începând cu data de 05.06.2009.
SMURD Dâmbovița funcționează în cadrul ISU ”Basarab I”
Dâmbovița, colaborând în desfășurarea acțiunilor de intervenție cu
Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Târgoviște și Serviciul de Ambulanță Județean Dâmbovița.
Ambulanțele tip B au în componenţă câte 2 paramedici şi şofer,
toți trei pompieri, special instruiți în acordarea primului ajutor
calificat. În prezent sunt operaționale echipaje SMURD la
Detașamentele de Pompieri din Târgoviște, Titu, Găeşti, Moreni și
Pucioasa, precum și la Gărzile de Intervenție de la Fieni, Corneşti,
Voineşti şi Potlogi.
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INDICATORI AI SITUAŢIEI OPERATIVE
Indicatori

Valoare 2012

Valoare 2013

78

61

1.070

1.527

106

82

19 %

17,4 %

1.077

1.528

6.453.148 lei

5.269.444 lei

11,1 min.

11,8 min.

11

13

Dinamica incendiilor pe tipuri de urgenţă (I-IV).

99,8 % - urgenţa I
0,2 % - urgenţa a II-a

99,7 % - urgenţa I
0,3 % - urgenţa a II-a

Dinamica incendiilor faţă de aceeaşi perioadă a anului
trecut.

> 11,3 % (în creştere)

< 22,4 % (în scădere)

Numărul incendiilor la 100.000 de locuitori
Numărul intervenţiilor SMURD la 100.000 de locuitori.
Numărul incendiilor la 1.000 km2.
Ponderea intervenţiilor, din total, la care au participat
serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
(fără SMURD).
Numărul persoanelor salvate (asistate) la 100.000 de
locuitori.
Valoarea bunurilor salvate la 100.000 de locuitori.
Valoarea timpului mediu de răspuns la incendii.
Numărul victimelor (decedaţi, răniţi) la 100.000 de
locuitori.
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PREVENIREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
•

MANAGEMENT
Creşterea responsabilităţii la nivel local în managementul situaţiilor de urgenţă
• EDUCARE
Cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri și a măsurilor de prevenire a acestora
• IMPLICARE
Angrenarea în activitățile preventive a altor factori educaţionali: şcoala, biserica, ONG-uri.
• LEGALITATE
Aplicarea riguroasă a reglementărilor din domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei la
dezastre
REPARTIŢIA PE DOMENII A CONTROALELOR DE PREVENIRE A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
1159
2012
2013

207

340 285

184 131

134 129

1
Instituții

Operatori
economici

Localități

Scăderea numărului de
controale la instituţii se
datorează faptului că în cursul
anului 2012 au fost executate
controale de prevenire la
secţiile de votare amenajate
pe teritoriul judeţului
Dâmboviţa cu ocazia alegerilor
locale şi parlamentare.

Investiții

1

Societăți de
proiectare

14

9

Puncte de
comandă

Deși numărul total al activităților
preventive executate a scăzut față de anul
trecut, numărul deficiențelor constatate a
înregistrat o creștere cu 25,93 %. De
remarcat este faptul că, în acest an am
reușit să menținem tendința de scădere a
incendiilor produse la operatori economici
și instituții, înregistrându-se scăderi față
de anul precedent de circa 3,7%.

Activităţile de prevenire a situaţiilor de urgenţă s-a desfășurat preponderent la instituţii publice,
operatori economici cu risc mare şi foarte mare de incendiu, la obiective în care se desfăşoară activităţi
socio-economice şi culturale la care participă un număr mare de persoane sau la care, cu prilejul
activităţilor anterioare, au fost depistate deficienţe grave şi/sau numeroase în aplicarea legislaţiei
specifice.
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ACTIVITATEA DE AVIZARE-AUTORIZARE

2012

Cele 71 de
autorizații emise
au fost din
punct de vedere
al securității la
incendiu.

2013

667
561

556

119
Solicitări

77

Avize emise

71

Autorizații emise

Avize emise
110

securitate la incendiu
planuri de urgență

187

1

reguli și măsuri pentru
domeniul public și privat
planuri de evacuare în
situații de urgență
transport deșeuri
periculoase

13
245
Au fost respinse un număr de 41 documentaţii tehnice (17 solicitări privind eliberarea avizelor de
securitate la incendiu, 24 privind eliberarea autorizaţiilor de securitate la incendiu).
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SANCŢIUNI APLICATE PE TIMPUL CONTROALELOR DE PREVENIRE A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

822

1013
2012

446

2013

164
Avertismente

Amenzi

Avertismente şi amenzi aplicate

195700

2012
2013

344350

Numărul total al
amenzilor aplicate a
crescut cu 171,34%,
iar cuantumul
acestora cu 75,95%.

INFORMARE PREVENTIVĂ
Instruiri efectuate la operatori
economici, instituţii şi localităţi

Materiale diseminate

1422

11726

343

343

2044

333

110 517
Afișe

300
Pliante/Flyere

Alte situații de urgență

Incendiu

2012

2012

2013
10

2013

1052

Broșuri

ÎNDRUMAREA CERCURILOR TEHNICO-APLICATIVE DIN ȘCOLI

Cu viața mea,
apăr viața
Prietenii
Pompierilor

17
28
37

57

2012
În anul 2013 au fost desfășurate 85
activități cu cercurile de elevi. Față de
anul 2012, această activitate a
înregistrat o creştere cu 57,4%.

2013
În anul 2012 am obținut un onorabil loc 4, la
numai 4 puncte de locul 3, la etapa
națională a concursului ”Prietenii
Pompierilor” împreună cu elevii școlii ”Pictor
Nicolae Grigorescu” din localitatea Titu.
(Concursul național se ține din 2 în 2 ani).

ACTIVITATEA PIROTEHNICĂ

Instruiri
colectare…
Distrugere
muniție

30
30
6

2013

14

2012

Asanare
muniție

23

34

În anul 2013 au fost ridicate un număr de 6718 muniții/elemente de muniție neexplodate din
timpul conflictelor armate, dintre care: 70 proiectile explozive cal. 20-152 mm; 8 bombe de aruncător
explozive cal. 40-82 mm; 5 grenade defensive (F-1); 1 corp de grenada PG-2; 11 focoase artilerie; 11
elemente focoase de artilerie; 4559 cartușe cal. 12,7mm; 2044 tub cartuș cal. 12,7mm; 10 cartușe cal.
7,62mm.
fost distrusă,DE
în URGENȚĂ
condiţii de maximă securitate, în Poligonul de Garnizoană „Viorel
EXERCIȚIIMuniția
PE LINIAa SITUAȚIILOR
Mărgeanu” Priseaca.
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Exerciţii efectuate timpul controalelor
şi verificărilor

ALARMARE PUBLICĂ

4

42

4

40

URBAN

RURAL
2012

169

93

121

96

INCENDIU

2013

2012

ALTE SITUAȚII

INUNDAȚIE, CUTREMUR, etc.

2013

ACTIVITATEA LOGISTICĂ
Vechimea în exploatare
a parcului auto
generează cheltuieli
mari pentru acoperirea
lucrărilor de întreținere

VECHIME AUTOSPECIALE
SUB 5 ANI

5 - 15 ANI

PESTE 15 ANI

12%

55%

33%

S-a asigurat buna desfășurare a proiectului în cadrul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Situații de Urgență Sud Muntenia” pentru „Achiziţii de echipamente
specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în
situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului
ajutor calificat în regiunea Sud Muntenia” – etapa a II-a, urmând ca în acest an să fie
achiziționate 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă de capacitate de 7000 litri
respectiv 9000 litri.
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La nivelul inspectoratului
sunt în dotare 9 ambulanțe
SMURD cu un consum anual
de motorină de 35061 litri
(48,6%) și 89 de
autospeciale (stins incendii,
salvări persoane, asanare
pirotehnică, transport, etc.)
și motopompe care au avut
un consum anual de 37071
litri (51,4%) din cantitatea
totală de 72132 litri
motorină.

100
48.6 51.4

SMURD
(ambulanța)

INTERVENȚII
DIVERSE
(incendiu,
pirotehnic, salvări
persoane,
protecția
comunităților)

1

Consum de motorină

ACTIVITATEA PE LINIE FINANCIARĂ

S-a implicat prin alocarea
de fonduri în baza unui
buget aprobat care a
acoperit nevoile de
materiale și servicii
neasigurate de către
Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență.
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PRIMĂRIA
TÂRGOVIȘTE

Valoarea alocaţiilor
bugetare utilizate pentru
finanţarea cheltuielilor
curente şi a cheltuielilor
pentru asigurări şi
asistenţă socială a fost
de 37.361.000 lei

CONSILIUL
JUDEȚEAN

BUGETUL DE
STAT

În anul 2013 finanţarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa a fost
asigurată din alocaţii de la bugetul de stat.
Creditele bugetare deschise au fost folosite pentru acordarea integrală şi la timp a drepturilor
salariale conform prevederilor legale în vigoare, a normelor de hrană pentru cadrele militare și
personalul civil, a contribuțiilor aferente bugetului de stat, precum şi pentru achitarea altor drepturi
băneşti în limita bugetului de cheltuieli aprobat.
Creditele bugetare alocate pentru bunuri şi servicii au fost utilizate pentru achitarea cu prioritate
a următoarelor naturi de cheltuieli:
 cheltuieli curente de întreținere și funcționare a inspectoratului, în special cheltuieli cu energie
electrică, gaze naturale, apă, canal, salubritate și telefoane, reprezentand 53,04% din creditele
bugetare deschise la acest titlu;
 cheltuieli privind contravaloarea consumurilor de carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb,
reprezentand 40,26 % din creditele bugetare deschise;
 celelalte cheltuieli în procent de 6,70% reprezentând contravaloarea reparațiilor curente, I.T.P.urilor, sumelor plătite personalului pentru pentru transport – cazare, primelor de asigurare nonviață (R.C.A).
Fondurile alocate prin bugetul de cheltuieli s-au situat sub strictul necesar pentru desfăşurarea
activităţilor specifice.
Cu finanţarea Primăriei
Târgovişte s-au realizat
lucrările de racordare la
reţeaua publică de apă la
sediul ISU şi Detaşamentul
Târgovişte în valoare de 40
mii lei.

ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

INCADRARE
CU PERSONAL
99.75%
99.14%

INTRĂRI: din facultate sau școala
militară, ori mutări de la alte unități;
PLECĂRI: treceri în rezervă, demisii,
pensionări, ori mutări la alte unități

2012
2013

DINAMICA DE PERSONAL
2012
12

2013

13

12

6

VENIRI

PLECĂRI

Au fost acordate recompense
pentru modul exemplar de
îndeplinire a misiunilor atât
pe timpul intervenţiilor, cât şi
pe timpul controalelor şi
activităţilor de informare a
populaţiei.

Recompense acordate personalului
2012

2013

70

31
22

15

10
Înaintare în grad
înainte de termen

Citați prin
ordin de zi

21

Acordarea de
însemne onorifice

14

Nu au fost înregistrate cazuri
de personal pus la dispoziţie
ca urmare a unor cauze
penale.

ACTIVITATEA JURIDICĂ
Reprezentarea în raport cu instanţele de
judecată
Plângere
contravențională
Penal
(parte civilă)
Litigii de muncă
(drepturi bănești)
Contencios
administrativ

1

1

Avizare pentru legalitate

2

164

2

2012

2013

200

2012

2

2013

5
3

5

Documente supuse avizării: protocoale; contracte de sponsorizare; contracte de comodat; acte
adiționale; rapoarte justificative procese verbale diverse; ordine de personal; etc.

ACTIVITATEA DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Buletine/
Comunicate

130
170

2013

928
953

TV

661
688

Radio

1333
1296

Presa scrisă

Solicitări informaţii de interes public
Legea nr. 544/2001
2012

S-a acordat o atenție sporită
informării opiniei publice asupra
misiunilor și acțiunilor unității, a
evenimentelor care au avut loc în
zona de competență, precum și
asupra cauzelor și măsurilor de
prevenire ce trebuie respectate în
asemenea cazuri, cu accent și pe
conduita populației în cazul producerii
unor situații de urgență.

78 74

2013

19 25
SCRISE

2012

VERBALE
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Eficientizarea îndeplinirii atribuţiilor legale în vederea creşterii nivelului de siguranţă al
cetăţenilor şi comunităţii în situaţii de urgenţă pentru asigurarea protecţiei vieţii şi proprietăţii în
zona de competenţă.
Crearea unei mentalităţi adecvate la nivelul comunităţilor locale pentru cunoaşterea diferitelor
tipuri de riscuri specifice, a măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a comportamentului de
adoptat în cazul producerii lor prin angrenarea în activitățile preventive a altor factori
educaţionali: biserica și organizaţiile nonguvernamentale.
Operaţionalizarea la nivelul tuturor subunităţilor a formaţiunilor S.M.U.R.D.
Orientarea pregătirii operative către specializarea echipajelor, prin stabilirea tematicii,
bibliografiei şi formelor de desfăşurare a pregătirii pe specificul fiecărui echipaj de intervenţie din
subunitate.
Înfiinţarea, cu sprijinul Consiliului Judeţean, a unei subunităţi de intervenţie în zona montană
Padina-Peştera având în vedere potențialul de dezvoltare al acestei zone și creșterea din ultimii
ani a numărului de turiști prezenți în acestă zonă.
Înfiinţarea, cu sprijinul Consiliului Judeţean, a Centrului Judeţean de Conducere şi Coordonare a
Intervenţiei pentru monitorizarea situaţiilor de urgenţă produse în zona de competenţă,
coordonarea activităţilor în faza preliminară, suportul decizional în vederea conducerii
operațiunilor de intervenție și salvare şi relaţionarea cu instituţiile cu care se cooperează.
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COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe parcursul anului 2013 s-a
desfăşurat în bune condiţii, au fost îndeplinite obiectivele stabilite, fiind monitorizată permanent situaţia
din zona de competenţă a judeţului Dâmboviţa.
OBIECTIVE:
 analizarea şi avizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comitetelor locale pentru
situaţii de urgenţă din judeţ;
 evaluarea situaţiilor de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilirea măsurilor
şi acţiunilor specifice pentru gestionarea;
 constituirea grupurilor operative formate din membrii Comitetului Judeţean sau alţi specialişti în
domeniu, care să se deplaseze în zonele afectate pentru informarea şi luarea deciziilor, precum şi
pentru conducerea nemijlocită a acţiunilor de intervenţie, când posibilităţile comitetelor locale
sunt depăşite sau sunt afectate mai multe localităţi;
 înştiinţarea şi alarmarea autorităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei
din zonele ce pot fi afectate.

24

Prăbușirea de elemente de
construcție
Poluări accidentale

8
1 2 3 2

10
1 1

5

Fenomene meteo
periculoase
Alunecări de teren

2012

Eroziuni de mal

2013

În 2013 s-au produs 41 efecte ale alunecărilor de teren, reactivărior alunecărilor de teren,
eroziunilor de mal, poluărilor accidentale, fenomenelor meteorologice periculoase, față de cele 16 din
2012.
Ca urmare a adreselor primite de la Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă afectate de
fenomenele amintite s-au constituit, prin ordin al Preşedintelui C.J.S.U., domnul Prefect Victor Sanda,
comisii mixte de specialişti din cadrul mai multor instituţii care au consemnat în note de constatare
situaţia la faţa locului şi au propus măsuri de limitare şi rezolvare a problemelor apărute în localităţile
afectate.
Măsuri propuse:
 executarea în regim de urgenţă a lucrărilor de refacere necesare, pe baza unor documentaţii
tehnico-economice elaborate de către un proiectant de specialitate;
 realizarea unor canale de deviere si protecţia acestora cu anrocamente în vederea punerii in
siguranţă a malului afectat, protecţia gospodăriilor cetăţenilor, a căilor de acces şi protecţia
lucrărilor executate anterior ;
17




executarea unor apărări de mal din gabioane pentru stoparea eroziunii şi protecţia căilor rutiere;
refacerea zonelor afectate cu adaos de material pietros şi refacerea şanţurilor pentru preluarea
apelor pluviale
 semnalizarea corespunzătoare prin marcaje a zonelor afectate care prezintă pericol;
 executarea lucrărilor de regularizare a albiei pârâurilor, consolidarea malurilor în punctele
afectate si amenajarea scurgerii apelor de suprafaţă;
 S-a impus monitorizarea permanentă a evoluţiei fenomenelor de către CLSU şi informarea în
regim de urgenţă a STP al CJSU.
În urma mesajelor de atenţionare/avertizare primite, S.T.P. al C.J.S.U. a prelucrat şi retransmis prin
intermediul aplicaţiei S.M.S. implementată în cadrul inspectoratului şi ulterior prin fax către toate
C.L.S.U. şi factorii de decizie cu atribuţiuni în gestionarea situaţiilor de urgenţă produse ca urmare a
fenomenelor
meteorologice periculoase.
133
Au fost precizate măsurile
ce trebuie luate pe
92
Cod Galben
perioadele de instituire a
Cod portocaliu
codurilor de avertizare
25
25
Informări meteo
(portocaliu, galben, roşu),
11
3
funcţie
de
gravitatea
situaţiei,
neexistând
2012
2013
disfuncţionalităţi.
La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-au organizat 20 şedinţe (3 ordinare şi 17
extraordinare) după cum urmează:

24
2012

2013

17

3

2
Ordinare




Extraordinare

Ședinţe ordinare în care s-au discutat probleme pe linia actualizării componenţei C.J.S.U.
Dâmboviţa şi a Grupurilor de Suport Tehnic, aprobarea Planului de măsuri privind
combaterea efectelor caniculei pe perioada sezonului estival 2013, precum și aprobarea
Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2013 –2014;
Ședinţe extraordinare în care s-au stabilit măsuri și responsabilități pentru diverse
evenimente la care se impune gestionarea acestora de către Comitetul Județean pentru
Situații de Urgență (atenționări cod portocaliu, caniculă, sezon rece, distribuire apă potabilă,
agresarea unor persoane de către un urs în localitatea Vârfuri, etc.).
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În baza solicitării de apă potabilă şi menajeră din partea Comitetelor Locale pentru Situaţii de
Urgenţă, datorită secetei prelungite sau a avariilor suferite de către reţelele edilitare, prin grija
Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. Dâmboviţa a fost informat Inspectoratul Judeţean de
Jandarmi Dâmboviţa şi Garnizoana Târgovişte care au sprijinit Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Basarab I” Dâmboviţa în aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor comunelor din zonele afectate,
conform tabelului de mai jos:
Nr. crt.
1

2







INSTITUŢIA
Garnizoana
Târgovişte
Inspectoratul
Judeţean de
Jandarmi Dâmboviţa

DATA
29-31.07.2013
01-03.08.2013
29-31.07.2013
01-03.08.2013
16.08.2013
13 - 19.08.2013
20-21.08.2013

LOCAŢIA
Mun. Moreni, cartierul Schela Mare
Mun. Moreni,cartierul Schela Mare
Mun. Moreni, cartierul Schela Mare
Mun. Moreni, cartierul Schela Mare
Com. Vişineşti, cătunul Maluri
Mun. Moreni, cartierul Ţuicani şi Schela Mare
Com. Moţăieni, sat Cucuteni

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii
Este necesară implicarea activă a preşedinţilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă
privind participarea în cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Dâmboviţa (atunci când sunt convocaţi);
Pentru întocmirea unor situaţii centralizatoare privind desfăşurarea activităţii operative sau a
altor situaţii este necesar ca să fie respectate termenele de raportare a situaţiilor solicitate de
către preşedinţii C.L.S.U., instituţiile cu atribuţiuni în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi şefii
grupurilor de suport tehnic.
Concluzii:
Având în vedere accentuarea perioadelor secetoase din ultimii ani şi a solicitărilor venite din
partea Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă privind aprovizionarea cu apă potabilă a
populaţiei şi animalelor, solicităm sprijinul Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi Instituţiei
Prefectului în vederea achiziţionării şi introducerii în dotarea I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa a unei
autocisterne de transport apă de capacitate mare care să deservească, în funcţie de necesităţi,
localităţile de la nivelul judeţului.
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