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RAPORT DE EVALUARE 

A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

“OLTENIA” AL JUDEŢULUI DOLJ 

PENTRU ANUL 2018 

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj este parte 

componentă a forţelor de protecţie ale Sistemului de securitate şi apărare naţională şi a 

subsistemului local de management al situaţiilor de urgenţă fiind destinat să execute 

misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.  

Obiectivul întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, a vizat eficientizarea 

acţiunilor de prevenire şi gestionare a  situaţiilor de urgenţă, în vederea mentinerii sub 

control a riscurilor identificate şi asigurarea  stării de normalitate a vieţii comunităţilor 

umane din zona de competenţă. 

În anul 2018, cadrele Inspecţiei de Prevenire au efectuat un număr total de 736 

(840 in 2017) controale de prevenire a situaţiilor de urgenţă, cu 12,38% mai puțin decât 

în anul precedent ca urmare, în principal, a fluctuației de personal. 

Pe timpul controalelor de prevenire au fost depistate un număr de 1355 (1908 în 

2017) deficienţe, din care 297 (21,92%) au fost remediate până la finalizarea activităţii 

de control, iar 990 (73,06%) au fost sancţionate contravenţional, fiind aplicate 395 

amenzi, în cuantum de 1.500.007 lei şi 602 avertismente. Din punct de vedere statistic, 

toţi aceşti indicatori sunt în scădere faţă de anul precedent, însă, raportând aceste date la 

numărul inspectorilor de prevenire şi la numărul controalelor desfăşurate, se constată 

practic o creștere a indicatorilor privind sancționarea contravențiilor constatate pe 

timpul desfăşurării controalelor de prevenire.  

În domeniul avizării-autorizării, în anul 2018 au fost emise un număr de 134 avize 

de securitate la incendiu (134 în 2017), 17 avize de protecţie civilă (21 în 2017), 56 

autorizaţii de securitate la incendiu (80 în 2017) şi o autorizaţie de protecţie civilă (0 în 
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2017). De asemenea, în anul 2018 au fost eliberate 21 acorduri pentru jocuri de artificii 

(11 în 2017) şi 2 acorduri pentru comercializarea articolelor pirotehnice (0 în 2017). 

În anul 2018, inspectorii de prevenire au participat la 9 intervenții operative de 

stingere a incendiilor, ca specialiști din Inspecția de Prevenire, aplicând un număr de 10 

amenzi contravenționale, în cuantum de 20.000 lei.  

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare a intervenit la 8009 situații 

de urgență, în medie, la 22 cazuri pe zi, fiind asistate 8380 persoane, dintre care 7339 

adulţi şi 1041 copii.    

Faţă de anul 2017, a scăzut atât numărul cazurilor de urgenţă la care au participat 

echipajele S.M.U.R.D. (cu 14,75%), cât şi numărul persoanelor asistate (cu 14,5%).  

   Din cele 8009 intervenţii peste 95% reprezintă asistenţă medicală de urgenţă, 

astfel: 4761 afecțiuni medicale generale, 1919 traumatisme, 530 prim ajutor la accidente 

rutiere, 592 afecţiuni cardiace, 207 intoxicaţii.    

 În anul 2018 prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 au 

fost primite 33.747 apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 92,45 apeluri/zi. Constatăm o 

creștere a acestora comparativ cu anul 2017 (87,25 apeluri/zi).  

 În anul 2018 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj a 

gestionat 10859 acţiuni de intervenţie şi răspuns la solicitările cetăţenilor, în medie 

30 pe zi, comparativ cu anul 2017, numărul acestora a scăzut cu 2,3 %. 

 Pe tipuri, urgenţele se prezintă astfel: 

 484 incendii; 

 46 intervenţii pentru asistenţa persoanelor; 

 114 intervenţii pentru protecţia protecția comunităților; 

 334 alte  situații de urgență (inundații, misiuni pirotehnice, fenomene meteo 

periculoase, evenimente publice); 

 8009 intervenţii S.M.U.R.D. 

 Media incendiilor la suta de mii de locuitori a fost de 346 (415 în anul 2017), iar 

media incendiilor la mia de kilometri pătrati de 336 (403 în anul 2017). 

    Timpul mediu de răspuns a fost de 16 minute (16 minute în anul 2017), iar timpul 

mediu de intervenţie 78 minute (74 minute în anul 2017). 
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    Situaţia incendiilor în funcţie de obiectivul afectat este prezentată în cele ce 

urmează: 58% incendii la locuințe și proprietăți individuale, 14% mijloace de transport, 

6% incendii în blocuri de locuit şi 22% alte obiective (construcţii, depozite, păduri, 

culturi agricole).  

  Incendiile produse în acest an în zona de competenţă a inspectoratului au fost 

generate în principal de focul deschis (60%), instalaţii electrice defecte (14%), coș, 

burlan de fum defect sau necurățat (7%), acțiuni intenționate (3%) și 16 % alte cauze.   

  Cu toate eforturile depuse, în urma incendiilor produse un număr de 7 persoane au 

decedat, iar alte 5 au suferit diferite traume. Raportat la anul 2017, a scăzut atât 

numărul persoanelor decedate (8 în anul 2017), cât și numărul persoanelor rănite (8 în 

anul 2017).  

  Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 80 persoane (59 adulţi şi 21 copii), faţă de 

anul 2017 când au fost salvate  62 persoane (50 adulţi şi 12 copii) . 

În anul 2018 inspectoratul a participat la un număr de 185 de misiuni de asigurare a 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor la manifestări culturale şi sportive, pe baza 

planurilor de cooperare cu G.J.Mb Dolj, I.J.J. Dolj şi I.P.J. Dolj (comparativ cu 160 - 

2017).  

  La data de 31.12.2018 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Oltenia al 

judeţului Dolj are o încadrare de  93,48%.  

Media de vârstă a personalului este de 39 de ani și 3 luni. 

Din totalul personalului, 92% este destinat structurilor operative, iar 8% 

structurilor de suport. 

 Pentru performanţele profesionale înregistrate în îndeplinirea atribuţiilor şi 

sarcinilor de serviciu au fost acordate un număr de 47 recompense, constând în 26 citări 

prin OZU și 21 înaintări în gradul următor înaintea expirării stagiului minin în grad (3 

ofițeri, 1 maistru militar și 17 subofițeri).  
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Având în vedere noile oportunități de accesare de fonduri externe nerambursabile, în 

anul 2018 s-au depus cereri de finanțare în cadrul de fonduri externe nerambursabile 

pentru următoarele obiective de investiţii: 

-„Reabilitare termică și energetică a Pavilionului administrativ din cadrul 

Detașamentului 2 de Pompieri Craiova, Detașamentului de Pompieri Calafat și 

Secției de Pompieri Ișalnița" în valoare de 10.333.813,78 lei cu TVA, în cadrul 

apelului de proiecte cu titlul ”POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 – Axa prioritară 3, 

Prioritatea de investiții 3.1., Operațiunea B – CLĂDIRI PUBLICE”. 

La această dată cele trei obiective se află în etapa de evaluare, fiind ADMISE 

eligibil şi administrativ.  

- înfiinţarea unui punct de lucru în comuna Bratovoiești, în scopul reducerii 

timpilor de răspuns și asigurării intervenției operative în zona de competență. 

- „Reacţii coordonate şi eficiente ale autorităţilor în situaţii de urgenţă in 

regiunea Dolj-Vratsa”  depus de către Consiliul Judeţean Dolj, în parteneriat cu 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa “Oltenia” Dolj şi Primăria Vratsa - 

Bulgaria în cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria, Axa Prioritară 3: O 

regiune sigura, Obiectivul Specific: 3.1 Îmbunătățirea managementului comun al 

riscului în aria transfrontalieră, urmând a fi achiziționate următoarele tipuri de 

echipamente: 

 autospecială pentru stingerea incendiilor de capacitate 9.000 litri: 2 cpl; 

 autospecială cu capacitate sporită, echipată cu dispozitiv de descarcerare 

și prim ajutor 4.500 litri: 1 cpl; 

 autospecială pentru descarcerare grea: 1 cpl; 

 autoambulanţă tip C: 1 cpl; 

 autoambulanţă tip B: 1 cpl. 

- renovarea şi restaurarea construcţiei nr. cadastru 48-62-01, cu destinaţia de „Sediu 

inspectorat pentru situaţii de urgenţă”, în scopul conservării şi revitalizării 

patrimoniului cultural, precum şi repunerea în siguranţă a construcţiei din punct de 

vedere seismic prin Programul de investiţii al Companiei Naţionale de Investiţii, la 
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această dată fiind în curs de execuţie lucrările de proiectare, iar lucrările de execuţie 

urmând să înceapă în cursul anului 2019; 

- realizarea obiectivului de investiţii  „Consolidare și refuncționalizare Pavilion 

administrativ din cadrul Secției  de Pompieri Băilești” cu fonduri alocate de Banca 

Mondială pentru consolidarea construcţiilor cu risc seismic ridicat, în cadrul 

programului iniţiat de IGSU cu Banca Mondială.  

 

Execuţia bugetului din credite bugetare aprobat unităţii în exerciţiul financiar 

2018 a fost realizată în procent de 99,99 %, angajarea cheltuielilor respectând 

principiile de legalitate, economicitate, regularitate şi eficienţă, în scopul îndeplinirii 

sarcinilor de finanţat ale instituţiei. 

Ponderea creditelor bugetare aprobate a reprezentat-o, în proporţie de 96,18% 

cheltuielile de personal, 3,24% cheltuieli cu materiale şi servicii şi 0,58% cheltuieli de 

investiţii.  

În cadrul cheltuielilor cu materiale şi servicii asigurarea carburanţilor, utilităţilor 

şi întreţinerea în stare de funcţionare a tehnicii de intervenţie şi dotare cu materiale 

necesare intervenţiei a avut o pondere de 87,93%. 

În exerciţiul bugetar 2018 unitatea a avut aprobat un buget din credite bugetare în 

sumă de 55.228.206 lei. 

Comparativ cu anul 2017 bugetul de cheltuieli din credite bugetare aprobat 

unităţii în anul 2018 a fost majorat cu 9.034.550 lei, reprezentând drepturi băneşti 

aferente personalului unităţii. 
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     OBIECTIVE PENTRU ANUL 2019 

 Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi 

pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în 

judeţul Dolj; 

 Implicarea şi responsabilizarea comunităţilor în gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

 Dezvoltarea şi modernizarea structurilor I.S.U.; 

 Îmbunătăţirea pregătirii personalului, prin creșterea nivelului de perfecționare și 

specializare; 

 Conlucrarea cu toţi partenerii,  în analiza şi evaluarea celor mai semnificative riscuri; 

 Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii şi informaţii în situaţii de urgenţă şi 

asigurarea interoperabilităţii tuturor stucturilor cu responsabilităţi în domeniu; 

 Creşterea capacităţii de reacţie a SVSU/SPSU şi a centrelor operative; 

 Transparenţa şi dezvoltarea dialogului cu societatea civilă şi organizaţiile 

nonguvernamentale pe linia angrenării şi participării acestora la acţiuni preventive şi 

de intervenţie;  

 Asigurarea unui management adecvat al situaţiilor de urgenţă la nivel local; 

 Continuarea şi diversificarea formelor şi mijloacelor de informare preventivă; 

Apreciem modul de colaborare și contribuția adusă de Instituţia Prefectului 

judeţului Dolj, Consiliul Judeţean Dolj, unitățile M.A.I. și celelalte componente ale 

Sistemului Județean de Management pentru Situații de Urgență pentru asigurarea 

siguranței comunităților locale și a stării de normalitate.  

 

 

 

INSPECTOR ŞEF 

                           Colonel  

   

        Constantin FLOREA 


