
ACTIVITATEA INSPECȚIEI DE PREVENIRE PE PRIMELE ȘASE LUNI

1. Pe linie de avizare/autorizare
În perioada ianuarie – iunie 2017, instituția a primit spre soluționare un număr de 390 de cereri

pe linia avizării/autorizării privind securitatea la incendiu și protecția civilă. După analizarea acestora
s-au eliberat 67 avize de securitate la incendiu și 40 autorizații în acest domeniu reglementat, 38 dintre
aceste  autorizații  fiind  acordate  la  obiectivele  la  care  s-a  constatat  funcționare  fără  acest  act
administrativ.

Unul din obiectivele prioritare ale Inspecției de Prevenire este reducerea numărului de obiective
puse  în  funcţiune  fără  autorizaţie  de  securitate  la  incendiu,  prioritare  fiind  clădirile  aparţinând
unităţilor şcolare. În acest sens s-au organizat și desfășurat activități de acordare a asistenței tehnice pe
linia  autorizării  acestor  spații,  la  care  au  participat  conducătorii  unităților  școlare  implicate,
reprezentanții  unităților  administrativ-teritoriale,  precum  și  conducătorii  Inspectoratului  Școlar
Județean.

2. Pe linia controlului de prevenire
La planificarea activităților de prevenire pentru anul 2017 s-a avut în vedere cu preponderență

efectuarea  controalelor  de  prevenire  la  obiectivele  puse  în  funcţiune fără  obţinerea  autorizaţiei  de
securitate la incendiu, a celor cu destinația de învățământ, operatori economici clasificaţi potrivit Legii
nr.  59/2016,  obiective  la  care,  cu  prilejul  controalelor  anterioare  s-au  depistat  deficienţe  grave
referitoare  la  limitarea  propagării  incendiilor  la  vecinătăţi  şi  în  interiorul  compartimentelor  de
incendiu, protecţia şi evacuarea sigură a utilizatorilor, siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea
incendiilor, asigurarea posibilităţilor eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu
energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute; construcţii înalte; clădiri cu săli
aglomerate; mansarde amenajate în clădiri de locuit colective; evenimente cu public numeros în spaţii
închise ori deschise.

Un rol important în cunoașterea obiectivelor din județ inclusiv pe linia intervenției operative îl
constituie  participarea  pe  timpul  controalelor  de  prevenire  a  cadrelor  militare  din  cadrul
detașamentelor  de  pompieri,  care  au  efectuat  verificări/recunoașteri,  au  verificat  funcționarea
hidranților, precum și practicabilitatea căilor de acces în și din obiective.

Activitatea de control a fost orientată și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, ținându-se cont de ordinele primite de la eșalonul superior precum și de evoluția situației
operative din județ, acoperindu-se astfel multe domenii de activitate în care se pot produce eventuale
situații de urgență care se pot solda cu pierderi de vieți omenești, răniri, pagube materiale însemnate.
Astfel,  au fost  efectuate controale  de prevenire  la  următoarele  categorii  de obiective și  amenajări:
cluburi și discoteci împreună cu reprezentanții IJJ Neamț; unităţi sanitare cu paturi; unităţi de îngrijire
şi cazare a copiilor instituţionalizaţi,  bătrânilor,  persoanelor cu dizabilități; unităţi  de cult (biserici,
mănăstiri, depozite de carte religioasă, muzee cu caracter religios, chilii, spaţii de cazare etc.), inclusiv
premergător și pe timpul sărbătorilor religioase; unităţi de cultură (teatre, muzee, biblioteci, case de
cultură,  case  memoriale,  cinematografe  etc.);  unităţi  silvice  (ocoale  silvice,  cantoane,  operatori
economici de prelucrare primară a lemnului, depozite de colectare a deşeurilor etc.); construcţii de
comerţ  cu  suprafaţa  desfăşurată  mai  mare  de  600  mp,  centre  comerciale  cu  standuri  pentru
comercianţi; unităţi de turism şi de agrement  (hoteluri,  complexe balneare, vile, cabane, pensiuni,
complexe de agrement,  restaurante,  cluburi,  discoteci etc.);  tabere de copii;  societăți  comerciale și
unități agricole, premergător și pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase.

În  primele  6  luni  ale  anului,  au  fost  efectuate  un  număr  de  629 controale  de  prevenire  a
situațiilor de urgență, din care 79 la obiectivele de investiții aflate în derulare (operatori economici:
176;  instituții:  283;  construcții/amenajări  hidrotehnice:  5;  localități:  43;  servicii  voluntare  pentru
situații  de urgență la  localități:  9;  servicii  private  pentru situații  de urgență constituite  ca societăți
comerciale: 1; operatori economici ce se supun prevederilor HGR nr. 856/2008: 4; operatori economici
cu risc chimic care nu intră sub incidența Legii nr. 59/2016: 3; inspecții comune la operatori economici



cu risc chimic care se supun prevederilor Legii nr. 59/2016: 5; audituri la persoanele fizice/juridice
care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor: 21).

A fost acordată asistență tehnică de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor în
197 de cazuri, iar pe segmentul  avizare-autorizare în 46 de cazuri (unitățile școlare).

În urma efectuării  controalelor de prevenire a situațiilor de urgență,  s-au constatat  de către
inspectorii de prevenire un număr de 2432 deficiențe din care 121 au fost înlăturate operativ pe timpul
controalelor, iar 1896 au fost sancționate. S-au aplicat 183 amenzi contravenționale în cuantum total de
193.000 lei și 1675 avertismente.

Cadrele inspecției precum și comanda unității, au participat în comisiile de analiză tehnică în 7
cazuri, la 6 comisii tehnice de urbanism, precum și în 6 comisii de recepție la terminarea lucrărilor la
obiectivele de investiții.

Pe timpul controalelor de prevenire au fost organizate și s-au desfășurat 27 exerciții de alarmare
publică locală, 254 exerciții de alarmare, evacuare și intervenție la locul de muncă în caz de incendiu
la care au participat 4999 persoane; 15 exerciții de evacuare și intervenție în situații de protecție civilă;
62 exerciții, aplicații și instruiri cu SVSU și SPSU din județ.

3. Pe linia informării preventive
Ținându-se cont de cerințele eșaloanelor superioare, precum și de necesitatea diseminării cât

mai corecte, coerente și eficiente a mesajului preventiv, cadrele inspecției de prevenire au efectuat 231
de  activități  de  instruire  la  instituții  cu  4261  participanți;  83  la  operatori  economici  cu  1203
participanți, precum și 37 la unitățile administrativ-teritoriale cu 652 participanți.

Din punct de vedere al mediatizării , activitatea inspecției de prevenire a fost menționată în 107
articole în presă, 8 emisiuni/sincroane la posturile de televiziune locală/națională, precum și on-line în
61 de cazuri.

Au fost distribuite către populație materiale cu caracter preventiv, astfel: 11 broșuri într-un tiraj
de 650 de exemplare; 33 afișe în 1400 exemplare; 95 pliante/flyere în 33.117 exemplare.

Totodată, ținând cont de prevederile legale în vigoare, inclusiv termenele statornicite prin lege,
inspecției de prevenire i-au fost repartizate spre soluționare un număr de 24 de pețiții ale cetățenilor.
La toate aceste solicitări au fost efectuate verificări în teren și s-a răspuns în termenul legal.


