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I N F O R M A R E   

privind activitățile desfășurate de  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Oltenia» al județului Dolj  

în trimestrul I al anului 2021 

 

INTERVENȚIA ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ  

În perioada 01.01. - 31.03.2021, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al Judeţului 

Dolj a intervenit la 3.099 de urgenţă, astfel: 

2.067 

urgenţe SMURD 

205 

incendii 

237 

alte situaţii 
de urgenţă 

49 

asistenţă 
persoane 

541 

acţiuni de protecţie a 
comunităţilor  

reprezentând: 

66,69% 6,61% 7,64% 1,58% 17,45% 

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 și deblocări uşi; etc. 

Totodată au fost executate:  

o 33 de recunoaşteri în teren şi activități de educare preventivă şi instruire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

o 12 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren; 

o 80 deplasări fără intervenţie (55 la echipajele SMURD); 

o 34 întors din traseu (14 la echipajele SMURD); 

o   2 alerte false (la echipajele SMURD); 

o   5 misiuni de asigurare/supraveghere măsuri de protecție.    

Analizând datele prezentate mai sus comparativ cu cele înregistrate în aceeași perioadă a anului 

precedent, situația statistică se prezintă după cum urmează:  

Nr. 
Crt. 

TIPUL INTERVENŢIEI 
01.01.2020 

31.03.2020 

01.01.2021 

31.03.2021 
dinamica 

1. intervenţii pt. asistență medicală - SMURD 2.404 2.067 -14,01% 

2. intervenţii pentru stingerea incendiilor 286 205 -28,32% 

3. intervenţii în alte situaţii de urgenţă 87 237 +172,41% 

4. intervenţii pentru asistenţa persoanelor 45 49 +8,88% 

5. acţiuni/misiuni de protecţie a comunităţilor 22 541 +2.359,1% 

 TOTAL 2.844 3.099 +8,96% 

 * deplasare fără intervenţii 68 80 +17,64% 

 * întors din traseu 26 34 +30,76% 

 * alerte false 4 2 -50,00% 

 * misiuni de sprijin 1 5 +500,00% 
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Pe timpul intervențiilor au fost salvate 248 de persoane (243 adulți și 5 copii), comparativ  cu un 

număr de 89 de persoane (86 adulți și 3 copii) care au fost salvate în perioada ianuarie-martie 2021.  

A fost acordat ajutor medical de urgenţă sau descarcerare unui număr de 2.255 persoane, 

dintre care 2.086 adulţi şi 169 copii, în scădere cu 11,43% față de aceeaşi perioadă a anului trecut, 

când au fost asistate 2.546 persoane, dintre care 2.203 adulţi şi 343 copii. 

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

(6 adulți și 1 copil la incendiu, respectiv 4 adulți în alte situaţii), comparativ cu perioada similară a 

anului precedent, când s-au înregistrat 11 persoane adulte decedate (3 la incendiu și 8 în alte situaţii). 

De asemenea, 162 persoane au fost rănite/vătămate, din care 157 adulți și 5 copii, o creștere 

mai mult decât semnificativă raportat la aceeași perioadă a anului precedent, când s-au înregistrat 

numai 4 persoane rănite (3 adulți la incendiu, respectiv 1 adult în alte situaţii). 

Echipajele SMURD au primit 2.142 de solicitări de intervenție la urgențe medicale, materializate 

prin 2.067 intervenţii (1.883 intervenții pentru asistenţă medicală de urgenţă; 6 intervenții pentru 

descarcerare; 62 intervenții pentru asistenţa persoanelor; 110 alte situaţii de urgenţă).  

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

TIMPI OPERATIVI 
ianuarie - 

martie 2020 
ianuarie - 

martie 2021 
dinamica 

Timpul mediu de răspuns la incendii 17 min. 24 min. + 7 min. 

Timpul mediu de intervenţie la incendii 67 min. 149 min. + 82 min. 

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

Timpul mediu de intervenţie la urgențe medicale 43 min. 44 min. + 1 min. 

PREVENIREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ  

Pe segmentul de activitate corespunzător prevenirii situațiilor de urgență, situația statistică se 

prezintă astfel, raportat la aceeași perioadă a anului anterior:  

Nr. 
Crt. 

ACTIVITATEA 
01.01.2020 

31.03.2020 

01.01.2021 

31.03.2021 
dinamica 

 a. AVIZARE-AUTORIZARE    

1.  avize de securitate la incendiu emise 33 22 -33,33% 

2.  avize de securitate la incendiu respinse 15 19 +26,66% 

3.  avize de protecție civilă emise 9 1 -88,88% 

4.  avize de protecție civilă respinse 2 2 0% 

5.  autorizații de securitate la incendiu emise 8 10 +25,00% 

6.  autorizații de securitate la incendiu respinse 5 8 +60,00% 

7.  autorizații de protecție civilă emise 0 0 - 

8.  autorizații de protecție civilă respinse 0 0 - 

 b. CONTROALE    

9.  controale de prevenire efectuate (total) 182 219 +20,33% 

10.  controale de prevenire inopinate 31 87 +180,64% 
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Nr. 
Crt. 

ACTIVITATEA 
01.01.2020 

31.03.2020 

01.01.2021 

31.03.2021 
dinamica 

11.  controale de prevenire efectuate la obiective 
care funcționează fără autorizație S.I. 

33 28 -15,15% 

12.  controale efectuate la U.A.T.-uri 12 0 - 

13.  audit-uri de supraveghere 7 18 +157,14% 

14.  deficiențe constatate 376 450 +19,68% 

15.  deficiențe soluționate pe timpul controlului 80 131 +63,75% 

16.  deficiențe sancționate 313 405 +29,39% 

17.  nr. avertismente aplicate 209 292 +39,71% 

18.  nr. amenzi contravenționale aplicate 104 113 +8,65% 

19.  cuantum amenzi contravenționale aplicate 365.603 365.001 -0,16% 

 c. INFORMARE PREVENTIVĂ + PREGĂTIRE    

1.  emisiuni radio+TV și articole în presă 41 1 - 

2.  materiale distribuite (afișe, pliante, flyere) 102 24 -76,47% 

3.  exerciții efectuate pe timpul controalelor 175 76 -56,57% 

4.  instruiri efectuate pe timpul controalelor 145 175 +20,68% 

CONCLUZIE 

În trimestrul I al anului 2021,  activitatea inspectoratului județean pentru situații de urgență a 

fost în mare măsură influențată de contextul manifestării pe teritoriul României a noii forme de 

coronavirus, SARS-CoV-2, fapt reliefat în mod evident și în cifrele statistice rezultate în urma analizei 

comparative realizată pe cele două componente principale ale activității unității: intervenția în situații 

de urgență, respectiv prevenirea situațiilor de urgență.  Cu toate acestea, consider că se poate 

aprecia că unitatea și-a îndeplinit rolul său instituțional, chiar și în aceste condiții deosebite și fără 

precedent, dovedind că este o componentă esențială a sistemului de management al situațiilor de 

urgență la nivel județean, mereu în slujba comunității pe care o servim și o protejăm. 

 

(D) INSPECTOR ȘEF 

I.S.U. OLTENIA DOLJ 

Colonel 
 

Bogdan VLĂDUȚOIU 


