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BULETIN INFORMATIV nr.28 – 20.03.2017
Acţiuni de intervenţie şi activităţi preventive ale I.S.U. “Basarab I” Dâmboviţa
în perioada 13 - 19 martie 2017.
În perioada 13 - 19 martie 2017, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa au fost solicitate să intervină la
următoarele evenimente: 9 incendii la gospodăriile populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti,
plante furajere), 13 incendii de vegetaţie, 3 acţiuni pentru asigurare zonă, 4 acţiuni pentru
asistenţa persoanelor şi 3 acţiuni la alte situaţii de urgenţă (salvare animale, înlăturarea unor
elemente de contrucție cu risc de prăbușire).
Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate să
intervină în această perioadă la 152 cazuri medicale.
Personalul Inspecţiei de Prevenire a desfăşurat, în perioada menţionată, următoarele
activităţi preventive: 12 controale pe linia prevenirii incendiilor şi 5 controale pe linia avizării autorizării, fiind aplicate 22 sancţiuni contravenţionale principale. Nu au fost aplicate sancţiuni
complementare.
Totodată, pe timpul controalelor au fost desfăşurate şi activităţi de informare preventivă,
fiind executate exerciţii de evacuare şi de intervenţie cu personalul aflat la locul de muncă.
În zilele de 16 și 17 martie 2017, în comunele Nucet și Ocnița, sub coordonarea
specialiștilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmboviţa, sau desfăşurat exerciţii de alarmare publică ce au urmărit activitatea Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă (CLSU), a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) şi a
populaţiei din comunele Nucet și Ocnița, în cooperare cu structuri ale M.A.I., în cazul
producerii unui cutremur cu magnitudinea de 6,5 grade pe scara Richter.
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Evaluarea exerciţiilor desfășurate a evidenţiat atât părţile pozitive, cât şi unele
neajunsuri, specialiştii din cadrul ISUJ Dâmboviţa acordând autorităţii publice locale asistenţa
tehnică de specialitate, astfel încât, într-o situaţie reală, activitatea CLSU să fie cât mai
coerentă şi eficientă.
S-a concluzionat că exerciţiile desfăşurate şi-au atins scopurile propuse, activitatea fiind
una cu lecţii învăţate de către toate structurile participante.
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