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Evaluarea activităților desfășurate de  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia al județului Dolj  

în prima jumătate a anului 2020. 

Măsuri de prevenire a incendiilor de vegetație uscată și de miriști  

în perioadele caniculare/secetoase,  

precum și asigurarea intervenției operative pentru stingerea acestora. 
 

I. În perioada 01.01. - 31.05.2020, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al 

Judeţului Dolj a intervenit la 4.483 situaţii de urgenţă, astfel: 

3.589 

urgenţe 
SMURD 

215 

incendii 

193 

incendii de 
vegetaţie 

358 

alte situaţii 
de urgenţă 

82 

asistenţă 
persoane 

46 

acţiuni de protecţie 
a comunităţilor  

reprezentând: 

80,06% 4,79% 4,30% 7,98% 1,82% 1,02% 

Alte situaţii de urgenţă: misiuni pirotehnice; alunecări de teren; fenomene meteo periculoase; înlăturarea 

efectelor inundaţiilor; avarii la utilităţi publice; etc. 

Asistenţă persoane: degajări/salvări de persoane în urma exploziilor, prăbuşirilor de construcţii sau ca urmare a 

accidentelor de muncă;  degajări persoane rămase blocate în apartament/ascensor/la înălţime; etc. 

Acţiuni de protecţie a comunităţilor: asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la accidente de 

circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice; protecţia mediului; salvări de animale; căutare persoane 

înecate; misiuni deszăpezire; degajare ţurţuri si deblocări uşi; etc. 

Totodată au fost executate:  

o   81 de recunoaşteri în teren şi activități de educare preventivă şi instruire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

o   13 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren; 

o 104 deplasări fără intervenţie (76 la echipajele SMURD); 

o   31 întors din traseu (14 la echipajele SMURD); 

o     5 alerte false (la echipajele SMURD); 

o     3 misiuni de asigurare/supraveghere măsuri de protecție.    

Analizând datele prezentate mai sus comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, 

situația statistică se prezintă după cum urmează:  

Nr. 
Crt. 

Tipul intervenţiei 
01.01.2020 

31.05.2020 

01.01.2019 

31.05.2019 
dinamica 

1. intervenţii pt. asistență medicală - SMURD 3.589 3.325 + 7,94% 

2. intervenţii pentru stingerea incendiilor 215 237 - 9,28% 

3. intervenţii la incendii de vegetație uscată 193 273 - 29,30% 

4. intervenţii în alte situaţii de urgenţă 358 118 + 203,39% 

5. intervenţii pentru asistenţa persoanelor 82 53 + 54,72% 

6. acţiuni/misiuni de protecţie a comunităţilor 46 36 + 27,77% 

7. TOTAL 4.483 4.042 + 10,91% 

 * deplasare fără intervenţii 104 77 + 35,06% 
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 * întors din traseu 31 18 + 72,22% 

 *  alerte false 5 8 - 37,50% 

 * asigurare / supraveghere 3 6 - 50,00% 

Din cele 215 incendii, 44 incendii (20,47%) au avut loc la operatori economici/instituții, iar 171 

(79,53%) incendii au avut loc la locuințe/anexe gospodărești ale populației. 

Pe timpul intervențiilor au fost salvate 95 de persoane (91 adulți și 4 copii), comparativ  cu un 

număr de 6 persoane adulte care au fost salvate în perioada ianuarie-mai 2019.  

A fost acordat ajutor medical de urgenţă sau descarcerare unui număr de 4.592 persoane, 

dintre care 4.140 adulţi şi 452 copii, în creștere cu 34,43% față de aceeaşi perioadă a anului trecut, 

când au fost asistate 3.416 persoane, dintre care 2.968 adulţi şi 448 copii. 

17  persoane adulte au fost înregistrate ca decedate ca urmare a situațiilor de urgență produse 

(3 la incendiu + 14 alte situaţii), comparativ cu perioada ianuarie-mai 2019, când s-au înregistrat 8 

persoane adulte decedate (3 la incendiu + 5 alte situaţii). 

De asemenea, 7 persoane au fost rănite/vătămate, din care 6 adulți și 1 copil (3 la incendiu şi 4 

alte situaţii), similar cu ianuarie-mai 2019, când s-au înregistrat tot 7 persoane rănite, din care 6 

adulți și 1 copil (3 adulți la incendiu, respectiv 3 adulți și 1 copil în alte situaţii). 

Echipajele SMURD au primit 3.684 de solicitări de intervenție la urgențe medicale, materializate 

prin 3.589 intervenţii (3.176 intervenții pentru asistenţă medicală de urgenţă; 14 intervenții pentru 

descarcerare; 91 intervenții pentru asistenţa persoanelor; 306 alte situaţii de urgenţă; 1 alte 

intervenții; 1 incendiu). De 14 ori echipajele SMURD s-au întors din traseu, în 76 de situații au fost 

înregistrate deplasări fără intervenţii, iar alte 5 situații au fost reprezentate de alerte false.  

Raportat la distribuţia intervenţiilor pe tipuri de servicii pentru situaţii de urgenţă, serviciul 

profesionist pentru situaţii de urgenţă (ISU Dolj) a participat la 4.483 intervenţii (dintre care 3.589 

intervenții tip SMURD), iar serviciile voluntare și private pentru situaţii de urgenţă au participat la un 

număr de 96 intervenţii (cele mai multe, pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată). 

Cu privire la timpii operativi înregistrați, situația se prezintă după cum urmează: 

Timpi operativi 
ianuarie - 
mai 2020 

ianuarie - 
mai 2019 

dinamica 

Timpul mediu de răspuns la incendii 16 min. 15 min. + 1 min. 

Timpul mediu de intervenţie la incendii 65 min. 63 min. + 2 min. 

Timpul mediu de răspuns la urgențe medicale 15 min. 13 min. + 2 min. 

Timpul mediu de intervenţie la urgențe medicale 48 min. 42 min. + 6 min. 

În contextul manifestării pe teritoriul României a noii forme de coronavirus, SARS-CoV-2, având 

în vedere amplitudinea fenomenului de răspândire a acestuia în rândul populației, începând cu data 

de 06.03.2020 și până în prezent ISU Dolj a executat misiuni specifice de transport şi decontaminare a 

tehnicii şi personalului, participând la un număr de 636 intervenții, astfel:  

- 305 intervenții de decontaminare personal și tehnică; 

-     6 acțiuni pentru dezinfectarea domeniului public; 

- 325 intervenții pentru transportul persoanelor, din care 195 intervenţii la cazuri confirmați 

COVID-19 şi 130 intervenţii pentru transport persoane către spaţiile de carantină/izolare.  
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Raportat la numărul total de intervenții ISU în perioada de referință, misiunile specifice 

combaterii pandemiei COVID-19 au reprezentat un procent de 14,19%, iar raportat la numărul 

intervențiilor SMURD, procentul este de 17,72%. 

II. În perioadele caniculare/secetoase specifice sezonului cald, dar și primăvara şi toamna, s-a 

constatat o creștere a numărului arderilor necontrolate, determinate în principal de neglijența, dar și 

de inconştienţa unor cetăţeni care găsesc că incendierea vegetației uscate ori a miriștilor reprezintă o 

bună metodă de curăţare a terenurilor pe care le dețin. Îngrijorător este faptul că aceşti oameni nu-şi 

dau seama cât de gravă este acţiunea lor, care poate duce la adevărate dezastre.  

D.p.d.v. statistic, în perioada ianuarie-mai 2020, la nivelul judeţului Dolj s-au înregistrat 193 

incendii de vegetaţie, cu 80 mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, când s-au înregistrat 

273 de astfel de incendii. Pe parcursul anului 2019 s-au produs 978 incendii de vegetaţie. 

Pagubele provocate de incendiile de vegetație produse în anul curent, până la data întocmirii 

prezentei evaluări, au însumat aproximativ 1.410 ha vegetație uscată/miriște, 12 ha litieră de stejar, 

pin, salcâm, plop și salcie, dar și aprox. 27 t gunoi menajer.  Principalele cauze care au dus la 

producerea incendiilor de vegetație uscată au fost: focul deschis, fumatul și acțiunea intenționată. La 

149 de incendii de vegetație uscată din cele 193 înregistrate au intervenit numai structurile ISU,  25 

incendii au fost stinse de către ISU în cooperare cu SVSU, iar 19 au fost stinse de către SVSU. 

Pentru informarea şi conştientizarea populaţiei asupra măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor specifice utilizării focului deschis în scopul igienizării terenurilor agricole ori pentru 

efectuarea curăţeniei în gospodăriile proprii prin arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor 

vegetale, apreciez că este deosebit de important să fie cunoscute prevederile legale specifice ce 

trebuie respectate premergător și pe timpul desfăşurării acestor activităţi. Arderea miriştilor, 

vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se poate executa numai după obţinerea permisului de lucru 

cu focul, a cărui emitere se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii 

de urgenţă sau altă persoană desemnată în acest sens. Se exceptează de la această prevedere, 

executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti. 

Totodată, potrivit legislației privind protecţia mediului, deţinătorii legali de terenuri nu pot arde 

miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru 

protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de 

urgentă. Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice care 

trebuie să fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale. 
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