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RAPORT DE EVALUARE 
a activităţii ISUDB desfăşurate în anul 2019 

 
 

Zona de competenţă a inspectoratului este reprezentată de teritoriul administrativ al 
judeţului Dâmbovița cu o suprafaţă de 4.054 km2 și 518.745 locuitori.  
În cadrul inspectoratului funcţionează structuri suport pe domenii de activitate și 11 
subunități de intervenție în localitățile: Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Titu, Găești, 
Voinești, Cornești, Fieni, Vișina, Răcari și Potlogi. 

OBIECTIVE 2019 

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate a vizat consolidarea și 
dezvoltarea capacității operaționale și de răspuns pentru realizarea unui management 
profesionist al situațiilor de urgență. 
Obiective specifice 

1. implementarea prevederilor privind controlul asupra pericolelor de accident 
major în care sunt implicate substanţe periculoase; 

2. scăderea numărului de victime şi a numărului de incendii la gospodăriile 
populaţiei din mediul rural; 

3. stabilirea concepției la nivel județean privind răspunsul post-seism; 
4. reducerea numărului de obiective puse în exploatare, care funcţionează fără 

autorizaţie de securitate la incendiu şi verificarea tuturor persoanelor autorizate 
pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

5. dezvoltarea capacităților profesionale ale personalului. 

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

Pe timpul activităţii de control s-au executat şi activităţi de instruire, informare preventivă 
şi exerciţii de intervenţie pe locul de muncă, ce au constat în:  

• 133 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie pe locul de muncă, în caz de 
incendiu; 

• 17 exerciţii de alarmare publică;  
• 474 activităţi de instruire în domeniul 

apărării împotriva incendiilor, din care: 
273 la operatori economici; 174 la 
instituţii şi 27 la localităţi; 

• 112 alte activităţi, din care: 14 puncte 
de informare preventivă, 1 acţiune 
„Ziua Porţilor Deschise”, 6 lecţii 
deschise şi 91 de alte activităţi de 
informare; 
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• s-au tipărit şi distribuit, materiale informative realizate la nivelul inspectoratului: 
2360 flyere și de la IGSU: 2590 afişe, 21260 pliante/flyere şi 1530 alte categorii, 
care cuprind recomandări, măsuri de prevenire şi reguli de comportare în diferite 
situaţii de urgenţă. 

 

 

 
Pe parcursul anului 2019, cadrele Inspecției de prevenire au fost solicitate să asigure 102 
misiuni de protecţie a unor demnitari și la manifestări cu afluenţă mare de public.  
În anul 2019, cadrele de specialitate 
au eliberat avize şi/sau autorizaţii de 
securitate la incendiu şi protecţie 
civilă, după cum urmează: 

• 117 avize de securitate la 
incendiu; 

• 2 avize de protecţie civilă; 
• 67 autorizaţii de securitate la 

incendiu; 
• 5 acorduri pentru organizarea 

jocurilor de artificii cu 
produse pirotehnice. 

Din cele 688 de solicitări în 2019, 677(2018) 
pentru eliberarea avizelor/autorizațiilor sau 
acordurilor, au fost respinse documentaţii tehnice 
în număr de 151(2019), 201(2018), pentru lipsa 
unor documente sau probleme tehnice constatate 
la verificările din teren a proiectului tehnic.  
Au fost planificate 981(2019), 815(2018), 
528(2017) de controale şi s-au executat 
1015(2019), 855(2018), 473(2017) controale de 
prevenire şi verificări.  
Dintre controalele desfășurate în anul 2019, 28 au fost la localităţi, 414 la operatori 
economici, 401 instituţii, 2 la obiective hidrotehnice, 3 la operatori economici cu risc 
chimic care nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016, 6 la obiective supuse controlului 
activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe 
periculoase, 15 audituri la persoane autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării 
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împotriva incendiilor, 140 la obiective de investiții și 6 la servicii voluntare pentru situații 
de urgență. 

 
În urma controalelor executate s-au constatat 2096(2019), 3007(2018), 1279(2017) de 
deficienţe, din care 172(2019), 322(2018), 152(2017) de deficienţe au fost soluţionate pe 
timpul controalelor.  
În anul 2019, au fost aplicate 1635 sancţiuni contravenţionale principale, 2020(2018) și 
726(2017). Dintre sancțiunile contravenționale aplicate în anul 2019, 1398 au fost 
avertismente şi 237 amenzi contravenţionale în cuantum de 1111801 lei. Comparativ, în 
anul 2018, 1776 au fost avertismente şi 240 amenzi contravenţionale (714500 lei) și în 
anul 2017, 648 au fost avertismente şi 78 amenzi contravenţionale (219500 lei). 
De asemenea, în acest an a fost aplicată 1 sancţiune contravenţională complementară, 1 
și în 2018, de oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor la o unitate 
de comerţ (alimentație publică). 

      
Pe linia avizării și/sau autorizării din punct de vedere al securității la incendiu și protecției 
civile au fost executate 140 controale, 156(2018) și 170(2017) pe timpul cărora au fost 
constatate 144 de deficienţe, 224(2018) și 252(2017). Au fost aplicate 144 sancţiuni 
contravenţionale principale, 183(2018) și 177(2017), din care în 2019: 4 amenzi (17601 
lei) şi 140 avertismente, în 2018: 5 amenzi (52000 lei) şi 178 avertismente și în 2017: 4 
amenzi (2000 lei) şi 173 avertismente. 

PROTECȚIA CIVILĂ 

Au fost executate 6 inspecţii colective la operatorii economici de nivel superior: Ferro 
Performance Pigments Romania SRL, SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare 
Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL, SC Butangas România SA – Sucursala Conţeşti – 
Staţia de îmbuteliere GPL şi Depozit şi SC Oţelinox SA Târgovişte şi de nivel inferior: 
CN Romarm SA – SC Uzina de Produse Speciale Dragomireşti SA şi SC Compet SA – 
Staţia depozitare ţiţei Silişte – Raciu. 
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Înştiinţare şi alarmare 
La nivel județean există un număr de 171 de sirene electrice și electronice. 
Lunar, au fost desfășurate câte 2 exerciții de înștiințare, adică transmiterea de către ISUJ 
Dâmbovița a mesajelor către autoritățile administrației publice locale.  
Unul dintre exerciții s-a desfășurat în cadrul activității lunare Miercurea Alarmelor, 
activitate demarată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și desfășurată 
aproapre continuu începând cu luna august 2017, destinată testării mijloacelor existente 
la nivel național și îmbunătățirii timpului de reacție al autorităților în situații speciale de 
urgență. 
Cel de-al doilea exercițiu de înștiințare, realizat lunar, a urmărit aceleași principii ca și 
Miercurea Alarmelor, însă s-a procedat la înștiințarea unui grup de UAT sau operatori 
economici, astfel încât această activitate să acopere întregul județ în perioada anului 
calendaristic. 
Asanarea pirotehnică 
În anul 2019, ISU Dâmbovița a desfășurat o amplă activitate pe linie de asanare 
pirotehnică, executând un număr de 15 misiuni de asanare pirotehnică în 14 localităţi 
din judeţ. 
În cadrul misiunilor specifice, au fost 
ridicate 24 elemente de muniţie neexplodate, 
rămase din timpul conflictelor armate, din 
care: 17 proiectile explozive de diverse 
calibre, 3 proiectile perforante, 2 grenade de 
mână defensive și 2 bombe de aruncător. 
Toate acestea au fost distruse în cadrul celor 
4 misiuni de distrugere executate de către 
echipa pirotehnică. 

ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ 

În anul 2019, activitatea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare 
(SMURD) din cadrul ISUJ Dâmbovița s-a desfășurat, pâna în luna Noiembrie cu 10 
ambulanțe tip B2 pentru prim ajutor calificat, cu capacitate de transport pacient. 
Începând cu luna Decembrie a fost operaționalizat, la Răcari, cel de-al 11-lea punct de 
lucru SMURD din județ.  

INTERVENȚIE 

În anul 2019, SMURD a intervenit la 11.189 cazuri (în medie 30 pe zi). Comparativ cu 
anul trecut, numărul intervenţiilor SMURD a crescut cu 53,60%, de la 7.279 (2018). 
SMURD a asigurat primul-ajutor în următoarele cazuri:  

• 7731 afecţiuni medicale diverse; 
• 19 cazuri de descarcerare și prim ajutor;  
• 221 cazuri de prim ajutor la accident rutier;  
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• 1624 cazuri de traumatisme; 
• 430 cazuri de intoxicaţii; 
• 779 cazuri de afecţiuni cardiace; 
• 15 cazuri de arsuri; 
• 19 caz de persoană găsită decedată; 
• 52 cazuri de stop cardio-respirator; 
• 54 cazuri la care echipajele au fost 

întoarse din drum; 
• 76 deplasări fără intervenţie; 
• 40 alarme false. 

Echipajele SMURD au acordat ajutor medical de urgenţă și descarcerare la 11.833 
persoane. 
De la înființare, 05.06.2009, când au fost operaționalizate primele ambulanțe SMURD la 
Detaşamentele de Pompieri Târgovişte şi Titu, numărul solicitărilor a depășit valoarea de 
11000 de intervenții într-un an calendaristic.  
La această dată, inspectoratul dispune de 11 ambulanţe SMURD tip B, operaţionale în 
toate subunităţile de intervenţie, cu care se acoperă cea mai mare parte a judeţului. 

 
Timpul mediu de răspuns a fost de 12 minute, iar timpul mediu de intervenție a fost de 
37 minute. De la înființare, anul 2009, echipajele SMURD au acordat ajutor medical de 
urgenţă în 70.550 solicitări, pentru 70.543 persoane. 

PREGĂTIRE 

În anul 2019, o atenție deosebită s-a acordat pregătirii paramedicilor, precum și creșterii 
numărului acestora. Astfel, numărul de paramedici a ajuns la aproximativ 360, o parte a 
acestora parcurgând deja și modulul II pentru extindere de competențe.  
Evaluarea finală a cursanţilor s-a desfăşurat de fiecare dată cu participarea medicului șef  
UPU-SMURD de la Spitalul Judeţean de Urgență Târgovişte. 
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Personalul pregătit în cadrul Centrului de Formare și Pregătire în Descarcerare și 
Asistență Medicală de Urgență în anul 2019 comparativ cu anul 2018 și 2017 (include și 
personalul din alte structuri ISU și voluntari ISU): 

 
1. Curs de pregătire în acordarea primului ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare 

6 serii de 
pregătire 

Cursanţi Promovaţi Nepromovaţi Reevaluaţi și 
promovati 

Retraşi de la 
curs 

Promovabilitate 

110 106 3 0 1 96% 
2. Curs de consolidare şi dobândire de noi competenţe – Prim ajutor calificat 

3 serii de 
pregătire 

Cursanţi Promovaţi Nepromovaţi Reevaluaţi și 
promovati 

Retraşi de la 
curs 

Promovabilitate 

41 40 1 1 0 100% 
3. Stagiu de pregătire al personalului paramedical 

6 serii de 
pregătire 

Cursanţi Promovaţi Nepromovaţi Reevaluaţi și 
promovati 

Retraşi de la 
curs 

Promovabilitate 

72 70 1 0 1 97% 
4. Formare continuă a personalului paramedical utilizând un centru mobil   

4 sesiuni de 
pregătire 

Cursanţi Promovaţi Nepromovaţi Reevaluaţi și 
promovati 

Retraşi de la 
curs 

Promovabilitate 

489 427 62 0 0 96,5% 
5. Curs “Triaj în prespital” 

1 serie de 
pregătire 

Cursanţi Promovaţi Nepromovaţi Reevaluaţi și 
promovati 

Retraşi de la 
curs 

Promovabilitate 

20 20 0 0 0 100% 

Evaluarea finală a cursanţilor s-a desfăşurat de fiecare dată cu participarea medicului șef  
UPU-SMURD de la Spitalul Judeţean de Urgență Târgovişte. 
În perioada 19.08-14.09.2019, instructorii din cadrul Centrului au desfășurat o activitate 
de formare continuă utilizând un centru mobil de pregătire al paramedicilor. La activitatea 
de formare au participat 141 de paramedici din toate subunitățile inspectoratului. 
Instructorii Centrului au asigurat desfășurarea și a unor activități de instruire a populaţiei 
în domeniul primului ajutor: 

 În luna octombrie în două localități, Găești și Fieni, la sesiunea de pregătire în 
care s-a utilizat Caravana SMURD “Fii pregătit”, unde au participat 150 
persoane; 

 Cursuri de formare a voluntarilor din programul ”Salvator din pasiune” în 
acordarea primului ajutor de bază, la care au participat 28 de voluntari. 
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MANAGEMENT OPERAȚIONAL 

În cadrul unității noastre funcționează Dispeceratul Comun asigurat de ISUJ și Serviciul 
de Ambulanță Județean (SAJ) Dâmbovița, loc în care se primesc de la centrul județean de 
apel unic 112 apelurile de urgență care sunt în responsabilitatea ISUJ și SAJ Dâmbovița. 
Am acordat și acordăm o atenție deosebită activității din cadrul Dispeceratului Comun 
ISUJ-SAJ deoarece această structură constituie punctul principal în relația cu apelantul, 
precum și în ceea ce privește coordonarea unitară a forțelor care participă la intervenție, 
monitorizarea și raportarea situațiilor și evenimentelor de interes operativ. 
Având în vedere evenimentele cu impact mediatic produse în țară în anul 2019, în care 
au fost implicați lucrători cu atribuții în preluarea apelurilor de urgență, din dispoziția 
eșaloanelor superioare, dar și din necesitatea identificată local, am desfășurat activități de 
pregătire cu personalul propriu din cadrul Dispeceratului privind gestionarea apelurilor 
de urgență, ocazii cu care am acționat pentru conștientizarea personalului propriu asupra 
importanței gestionării convorbirilor telefonice cu apelanții în strictă conformitate cu 
prevederile procedurilor interne și ale codului de etică și deontologie profesională. 
Trebuie precizat faptul că personalul Dispeceratului ISUJ este unul cu o bogată experiență 
profesională, dar pentru care, până la acest moment, nu s-au desfășurat cursuri de 
dispecer, ci doar instruiri cu privire la modul de utilizare a aplicațiilor informatice 
specifice unui dispecerat dintr-un serviciu de urgență. 
Luând în considerare multitudinea de scenarii sau situații potențial generatoare de situații 
de urgență, concluzionăm că Dispeceratul și-a îndeplinit atribuțiile, ținta noastră 
permanentă rămânând, pe această linie, adaptarea la noile situații și solicitări apărute, 
concomitent cu îmbunătățirea continuă a pregătirii personalului din Dispecerat (prin 
instruiri, informări, schimb de experiență, dezbateri pe teme de interes, studii de caz etc.). 
Activitatea de coordonare și conducere trebuie privită ca un ciclu desfășurat continuu, 
care cuprinde etapele de planificare-pregătire, intervenție, analiză, reglare și care vizează, 
în principal, asigurarea unui răspuns oportun și eficient în situațiile de urgență produse. 
Desigur că, fiind un ciclu și având deja o rutină în funcționare, preocuparea noastră a fost 
aceea de a asigura funcționarea optimă a sistemului, mai ales în condițiile în care resursele 
la dispoziție nu au fost suficiente de fiecare dată. 
Inspectoratul a desfăşurat activităţi de asigurare a climatului de normalitate pe timpul 
celor 30 evenimente publice de amploare organizate la nivelul judeţului, precum: vizite 
ale unor demnitari, sărbători religioase, zile ale unor mari localități, evenimente sportive 
cu public numeros etc. 
Situaţia operativă la nivelul inspectoratului 
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Serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au intervenit la 14.561 situaţii de 
urgenţă şi alte evenimente, în medie 41 intervenții pe zi, din care:  

• 488 incendii: 3 %; 
• 1393 incendii de vegetaţie şi altele: 9%; 
• 11.189 cazuri de urgenţă asistate de SMURD: 73 %; 
• 376 alte situaţii de urgenţă: misiuni pirotehnice, fenomene meteo periculoase, 

alunecări de teren, înlăturarea efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice, 
salvări de animale etc.: 2,4 %; 

• 266 acţiuni pt. asistenţa persoanelor: 1,7 %; 
• 836 acţiuni pentru protecţia comunităţilor: asigurare măsuri de apărare 

împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de 
evenimente publice, protecţia mediului etc.: 5,4 %. 

 
Totodată, la nivelul subunităţilor inspectoratului, s-au executat 544 activităţi de instruire 
şi recunoaştere şi 142 exerciţii cu forţe în teren. 
Comparativ cu anul anterior, numărul situaţiilor de urgenţă a crescut cu 66,21%, de la 
9.641 (2018), la 14.561 (2019). Se observă o creștere alarmantă a incendiilor de vegetație 
uscată de la 671(2018) la 1393(2019), situație influențată de condițiile meteorologice și 
de nerespectarea prevederilor legale la executarea arderii vegetației uscate și a resturilor 
vegetate de către cetățeni. 
Pe timpul intervenţiilor au fost salvate/evacuate 154 persoane. Au fost salvate și 70 
animale și 78 păsări. 

        
În urma situaţiilor de urgenţă (excluzând intervenţiile SMURD) 52 persoane (48 adulți 
și 4 copii) au decedat şi 374 persoane (353 adulţi şi 21 copii) au fost rănite. 
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În anul 2019, la nivelul zonei de competenţă a ISU Dâmboviţa, s-au produs 488 de 
incendii, în creștere față de anul anterior când s-au înregistrat 354 de incendii. Pe timpul 
incendiilor au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 115 milioane lei, în 
creștere faţă de valorile înregistrate în anul 2018 când s-au înregistrat peste 46 milioane 
lei. Pagubele produse la incendii au fost estimate la peste 12 milioane lei în 2019, faţă de 
aproximativ 6 milioane lei în anul 2018.  

 
Cauzele surselor de aprindere se prezintă astfel: 138 - instalaţii electrice defecte; 

20 - aparate electrice sub tensiune nesupravegheate; 6 - sisteme de încălzire defecte;  1 - 
mijloc de încălzire improvizat; 4 - echipamente electrice improvizate; 18 - mijloace de 
încălzire nesupravegheate; 31 - coșuri de fum defecte sau necurățate; 8 - jocul copiilor cu 
focul; 18 - fumatul; 109 - focul deschis; 14 - focul deschis în spații închise; 16 - cenușă, 
jar sau scântei de la sistemele de încălzire; 26 - acţiuni intenţionate; 1 - accident urmat de 
incendiu; 1 - autoaprindere sau reacție chimică; 3 - sudură; 9 - scântei mecanice; 7 - 
scurgeri de produse inflamabile; 1 - defecțiune tehnică de exploatare; 1 - trăsnet și alte 
fenomene naturale.  
În anul 2019, am organizat 5 exerciții interne județene de conducere și cu desfășurare în 
teren și au avut următoarele teme: 

1) Verificarea Planului de urgență externă la SC BUTANGAS SA Conțești (martie 
2019). 
Riscuri asociate: accidente majore căi transport rutier, evacuarea populației și 
bunurilor materiale; 

2) Exercițiu (de conducere, fără forțe în teren) pentru verificarea Procedurii privind 
managementul informațiilor și coordonarea resurselor în cazul intervențiilor în 
zona montană (aprilie 2019); 

3) Situaţie de urgenţă generată de cutremur - blocuri de locuințe - Cartier Aleea 
Trandafirilor Târgoviște (iunie 2019). 
Riscuri asociate: explozie la SC Linde Gaz SRL Târgoviște, evacuarea populației și 
bunurilor materiale, executarea activităților de înștiințare, avertizare; 

4) Activitatea autorităților publice locale și a celorlalte componente ale Sistemului 
Național de Management a Situațiilor de Urgență (SNMSU) pe timpul producerii 
unor inundații de proporții produse la nivel județean din cauza precipitațiilor (august 
2019).  
Riscuri asociate: evacuare, epidemii, epizootii, înștiințare, avertizare; 
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5) Exerciţiu situaţie de urgenţă generată de accident major pe căile de transport 
feroviar, în care sunt implicate substanțe periculoase - Gara Găești (octombrie 2019). 
Activități asociate: Activarea Planului roșu de intervenție al județului Dâmbovița. 

În afara celor enumerate, inspectoratul județean a fost implicat în desfășurarea exerciului 
de conducere SEISM-2019 (luna octombrie 2019), pe evenimente generate de cutremure 
puternice, care s-a desfășurat sub formă de exercițiu de conducere. Și cu această ocazie, 
la activități au participat reprezentanți ai structurilor județene de cooperare în gestionarea 
acestui tip de risc, în cadrul Centrului județean de coordonare și conducere a intervenției, 
activat la sediul ISUJ Dâmbovița.  

PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 
 

Pentru îmbunătăţirea şi uniformizarea modului de conducere şi desfăşurare a 
intervenţiilor în situaţii de urgenţă au fost organizate și executate ședințe de pregătire 
comună a echipajelor din două sau mai multe subunități, cum ar fi:  

 antrenamente pentru salvări din ape reci/îngheţate;  
 cunoașterea și utilizarea accesoriilor şi utilajelor din dotarea containerelor 

multirisc;  
 intervenția la accidente rutiere cu persoane încarcerate;  
 intervenţia pentru salvări de la înălţime;  
 cunoaşterea şi utilizarea echipamentelor din compunerea taberei de sinistraţi;  
 antrenamente comune ale scafandrilor de la ISUJ Dâmboviţa şi ISUJ 

Prahova privind intervenţia în mediul acvatic.  
În cadrul subunităților s-au planificat, organizat și desfășurat şedinţe de pregătire după 
cum urmează: 
 pregătire prin exerciţii comune cu SVSU şi SPSU, cu personal din cadrul 

administrației penitenciarelor, unităților militare și unităților de jandarmi; 
 folosirea mijloacelor de protecţie pe timpul intervenţiei (a aparatelor de respirat cu 

aer comprimat); 
 antrenamente pentru dezvoltarea îndemânării şi abilităţilor motrice; 
 antrenamente pentru consolidarea și perfecționarea cunoștințelor și deprinderilor 

privind lucrul cu instalațiile și accesoriile din dotarea  autospecialelor; 
 pregătire/antrenament pentru cunoaşterea şi folosirea corectă a accesoriilor şi 

instalaţiilor din dotarea autospecialelor/mijloacelor subunităţilor, cu accent pe cele 
nou intrate în dotare; 

 cunoaşterea şi aplicarea practică a regulilor tactice privind salvarea/evacuarea 
oamenilor şi bunurilor materiale pe timpul situaţiilor de urgenţă, cunoaşterea 
principalelor caracteristici ale incendiilor, a substanţelor de stingere şi modul de 
utilizare a acestora pe timpul incendiilor la obiective din raioanele de intervenţie, 
cunoaşterea pericolelor pentru personalul de intervenţie şi a măsurilor de siguranță 
pe timpul intervențiilor la aceste obiective. 

La activităţile de formare profesională continuă cu scoatere de la locul de muncă, în 
bazele de pregătire şi centrele antrenament și pregătire de specialitate din unităţile IGSU, 
au participat 4 ofiţeri, 90 de subofiţeri şi 1 maistru militar. 
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Scafandrii atestaţi au participat la 3 sesiuni de pregătire în cadrul Centrului de 
Antrenament al Scafandrilor Intervenţie Constanţa. 
S-a asigurat o bună pregătire a lotului inspectoratului pentru Competiţia naţională de 
descarcerare şi acordare a primului ajutor calificat, acesta obţinând locul I la faza zonală 
şi locul II şi premiul pentru cea mai bună echipă de paramedici la faza naţională – proba 
descarcerare din autovehicule. 
Pentru pregătirea și formarea autorităților/populației, s-au desfăşurat activităţi specifice 
constând în:  
 organizarea și desfășurarea a 20 acţiuni de pregătire şi instruire cu personalul cu 

atribuţii în conducerea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă de la nivelul localităţilor, 
instituţiilor şi operatorilor economici de pe raza judeţului;  

 organizarea și desfășurarea a 4 activităţi de pregătire privind modul de comportare 
în situaţii de urgenţă cu personalul angajat în sistemul administraţiei 
penitenciarelor şi cu persoane private de libertate din penitenciare; 

 acţiuni de educaţie preventivă în 6 instituţii de învăţământ; 
 acţiuni de coordonare şi îndrumare, în teren, a activităţii serviciilor voluntare 

pentru situaţii de urgenţă de la 13 localităţi. 
În cadrul inspectoratului îşi desfăşoară activitatea un număr de 75 de voluntari, parte din 
programul de voluntariat ”Salvator din Pasiune” inițiat de Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență.  
Voluntarii au participat în anul 2019 la peste 300 de acţiuni de intervenţie atât pe linia 
acordării primului ajutor calificat, cât şi la intervenţii în situaţii de urgenţă, în funcție de 
nivelul cunoștințelor și competențelor acumulate în cadrul modulelor de pregătire. 
Pentru voluntari s-au organizat 4 module de pregătire și anume:  
 cursul introductiv în domeniul situațiilor de urgență: 28 de voluntari,  
 cursul de acordare a primului ajutor de bază: 26 de voluntari,  
 cursul de acordare a primului ajutor calificat: 6 voluntari și  
 cursul de pregătire pentru intervenţii la stingerea incendiilor: 7 voluntari. 

SUPORT 
 

RESURSE UMANE 

Resursa umană a inspectoratului este într-un proces continuu de consolidare şi dezvoltare 
prin aplicarea procedurilor legale de recrutare, selecţie şi încadrare, modificarea 
structurilor, modernizarea procesului de formare profesională iniţială şi continuă, precum 
şi prin omogenizarea şi consolidarea culturii instituţionale. 

 
Ofițeri 

Maiștrii 
militari Subofițeri 

Personal 
contractual Total 

Situația încadrării cu personal 
Personal prevăzut 61 9 749 8 827 
Personal încadrat 44 8 713 7 772 

Pierderi de personal 2019 3 0 8 0 11 
Vârsta medie 41 37 40 52 40 
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Încadrarea cu personal pe structuri funcționale 
Reședința inspectoratului 68% 75% 93% 86% 82% 
Subunități de intervenție 90% 100% 95% 100% 95% 

În anul 2019 au fost recrutaţi 80 candidaţi, din care au fost admişi 10 candidaţi. La 
Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza” București, Facultatea de pompieri, au fost 
recrutaţi 8 candidaţi, din care un candidat a fost admis, iar pentru Şcoala Militară de 
Subofiţeri “Pavel Zăgănescu” Boldeşti au fost recrutaţi 72 candidaţi, din care au fost 
admiși 9 candidați. 
În anul 2019, pentru rezultatele foarte bune obţinute în activitatea depusă, au fost înaintați 
în gradul următor înaintea expirării stagiului minim în grad: 3 ofițeri, 1 maistru militar și 
16 subofițeri. 
Pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu au fost recompensați cu citarea 
prin ordin de zi pe unitate 1 ofițer și 21 subofițeri. 
În anul 2019 au fost săvârșite 9 abateri disciplinare, fiind aplicate sancțiuni disciplinare 
constând în averismente pentru 1 ofițer și 2 subofiţeri și reținere de 30% din solda de 
funcție pe 3 luni pentru 1 subofițer. 
În cursul anului 2019, la nivelul inspectoratului s-au înregistrat 4 evenimente, din care 3 
au fost încadrate ca accidente de muncă ușoare și unul este în curs de cercetare.  
În anul 2019 s-a realizat evaluarea psihologică periodică a 26 cadre militare şi 1 
personal contractual eliberându-se 51 de avize psihologice, evaluarea psihologică în 
vederea avizării a 23 cadre militare şi 1 personal contractual, eliberându-se 28 de avize 
psihologice și evaluarea psihologică la reluarea activităţii a unui cadru militar şi un 
personal contractual, eliberându-se 4 avize psihologice. De asemenea, psihologul 
inspectoratului a desfăşurat un număr de 24 activităţi de intervenţie psihologică primară 
pentru personal. 

LOGISTICĂ 

Din punct de vedere al dotării pe linie tehnică, inspectoratul a primit următoarele: 
1. Din achizițiile făcute de I.G.S.U., de 16.587.604 lei : 
 1 autoturism Dacia Doker; 
 1 autoturism Dacia Duster; 
 4 autoambulante tip B2 4x4 Volkswagen T6; 
 3 ambulanțe tip A2 Renault Master (pentru Serviciul de Ambulanță Județean-SAJ). 

2) Din fondurile alocate de Consiliul judeţean Damboviţa, de 1.028.977 lei: 
 5 motopompe transportabile tip B cu motor Honda; 
 1 ATV cu instalație de stins incendii, cu remorcă, pentru intervenție rapidă; 
 1 remorcă psi cu bazin de 600 l pentru intervenție la vegetație uscată; 
 1 miniplatformă pentru lucrul la înălțime pentru intervenții la descarcerare; 
 5 suflante cu aer pentru intervenții la incendii de vegetație uscată; 
 1 cort gonflabil de 10 persoane pentru tabăra de sinistrați;  
 5 rezervoare de 1000 litri și 1 rezervor 4000 litri pentru carburanți; 
 10 motopompe transportabile pentru evacuare ape murdare; 
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 5 generatoare portabile de 3 KW; 
 30 saci portabili pentru intervenție la incendii de vegetație; 
 rafturi pentru depozitare bunuri și rafturi pentru depozitare butelii de oxigen; 
 9 pistoale de refulare înaltă presiune tip C; 
 1 motofierăstrău cu lanț, 1 set lanțuri antiderapante pentru autofreza, scule atelier 

cazarmare si comunicații, imprimante, calculatoare, birouri; 
 echipament de intervenţie și lucru pentru personal;  
 furnituri de birou, materiale de curățenie, piese auto și materiale de întreținere, 

servicii de reparatii auto, de asigurarea RCA, de achiziție legislație în format 
electronic, servicii de telefonie, prestări de servicii cu caracter funcțional. 

Cheltuielile pe anul 2019 din bugetul alocat de 
IGSU au fost de 1.226.415 lei, 1.076.500 lei în 
anul 2018, pentru ”Bunuri și servicii” și de 
537.135 lei, 196.815 lei în anul 2018, pentru 
”Active nefinanciare”.  

Prin bugetul alocat de Consiliul Județean 
Dâmbovița au fost asigurate fonduri în valoare 
de 725.150 lei, 452.138 în anul 2018 pentru 
”Bunuri și servicii” și de 303.828 lei, 142.233 lei 
în anul 2018, pentru ”Active nefinanciare”. 

FINANCIAR 

În anul 2019 valoarea alocaţiilor bugetare utilizate pentru finanţarea cheltuielilor de 
personal și a cheltuielilor pentru bunuri și servicii a fost de peste 65000 mii lei, din care:  

- “Cheltuieli de personal” : peste 64000 mii lei; 
- “Bunuri şi servicii” : aproximativ 1200 mii lei 
- “Active nefinanciare” alocate în cadrul investiţiei multianuale ”CONS–P2 – 

Consolidare şi modernizare la sediul Detaşament pompieri Moreni” în valoare de 
peste 537 mii lei. 
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INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

O importanţă deosebită s-a acordat informării opiniei publice privind misiunile/acţiunile 
inspectoratului, a evenimentelor care au avut loc în zona de competenţă şi cauzele 
producerii acestora, precum şi măsurile de prevenire ce trebuie respectate în asemenea 
cazuri, cu accent pe conduita populaţiei în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.  
S-a avut în vedere informarea populaţiei asupra tuturor celorlalte activităţi cu caracter 
public desfăşurate de către inspectorat, respectiv: înscrierile pentru instituţiile de 
învăţământ ale M.A.I., competiţiile sportive la care a participat personalul inspectoratului, 
concursurile cercurilor de elevi „Prietenii Pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”, 
concursurile profesionale ale serviciilor profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii 
de urgenţă, acţiunile umanitare organizate de inspectorat, prezența Caravanei SMURD – 
Fii pregătit! în județ, manifestările organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Protecţiei 
Civile, Zilei Pompierilor din România, Zilei Internaţionale a Copilului, Zilei Informării 
Preventive, Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, precum 
şi cu ocazia desfăşurării programului educaţional „ŞCOALA ALTFEL”. 
S-au remis către mass-media locală un număr de 115 buletine informative şi 62 
comunicate de presă. În urma remiterii acestor materiale, în mass-media locală au apărut:  

• articole publicate în presa scrisă locală: 2346, din care: 
o favorabile: 358; neutre: 1970; defavorabile: 18. 

• materiale difuzate pe posturile de televiziune: 587, din care: 
o favorabile: 21; neutre: 566; defavorabile: 0. 

• materiale difuzate pe posturile de radio: 601, din care: 
o favorabile: 60; neutre: 541; defavorabile: 0. 

 
Au fost organizate 6 conferințe/briefinguri de presă. 
Inspectoratul nu s-a confruntat cu situaţii de criză mediatică ce puteau aduce prejudicii de 
imagine. 
În perioada analizată s-au înregistrat 7 solicitari scrise și 268 solicitări verbale de 
informații de interes public, cărora li s-a răspuns în termenele legal stabilite conform Legii 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Au mai fost primite 
46 de solicitări de acreditare, fiind acreditaţi 47 de jurnalişti.  
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OBIECTIVE PENTRU ANUL 2020 

Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
 Implementarea prevederilor legale privind controlul asupra pericolelor de 

accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (Directiva Uniunii 
Europene nr.18/2012); 

 Reducerea numărului de obiective puse în funcțiune fără autorizație de 
securitate la incendiu; 

 Scăderea numărului de victime şi a numărului de incendii la gospodăriile 
populaţiei din mediul rural; 

 Scăderea numărului de incendii generate de focul deschis utilizat la arderea de 
mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale. 

Consolidarea şi dezvoltarea capacităţii operaţionale şi de răspuns. 
 implementarea Fișelor de proces, ca parte a proiectului MANAGEMENT 

PERFORMANT ȘI UNITAR LA NIVELUL M.A.I. PENTRU SERVICIILE 
DE URGENȚĂ, cod SIPOCA 52; 

 actualizarea Planului județean de prevenire și intervenție în situații de urgență 
nucleară și radiologică; 

 actualizarea Ordinului prefectului județului Dâmbovița privind privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, actualizarea componenţei Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și a Grupurilor de Suport Tehnic pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Consolidarea capacităţii umane, logistice şi administrative. 
 îmbunătăţirea şi uniformizarea nivelului de pregătire a personalului operativ 

prin executarea de antrenamente/şedinţe de pregătire de specialitate în comun a 
două sau mai multe subunităţi; 

 dezvoltarea bazei materiale pentru pregătirea personalului operativ; 
 organizarea și desfășurarea unui program de pregătire a paramedicilor în 

cadrul unităților/compartimentelor de primire urgențe din județul Dâmbovița; 
 asigurarea stabilității cadrelor militare pe posturi; 
 dezvoltarea capacității profesionale prin participarea la cursuri de specializare; 
 aducerea la starea de funcționalitate a spațiilor destinate C.J.C.C.I. Dâmbovița 

prin realizarea racordului de energie electrică și compartimentarea sălii de 
sedință. 

 
Vom fi în permanenţă dispuşi să ne concentrăm toate eforturile pentru ca cetăţenii 
judeţului să beneficieze de un nivel de siguranţă ridicat. 
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