ACTIVITĂȚI ÎNTREPRINSE DE BIROUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENȚĂ
Pe ANUL 2019

ACTIVITĂŢI
I. Intervenţii la evenimente (din care)
- sesizate de Dispecerat
- sesizate din oficiu
- sesizate de alte instituţii/persoane
- sesizate de alte Servicii din cadrul Poliţiei Locale Sector 1
- cu forţe proprii
Total - din care:
- degajări domeniu public (copaci, crengi,
cabluri telefonie, electrice, etc.)
- îndepărtare dispozitive de parcare amplasate
ilegal
- inundaţii (stradale, gospodării)
- îndepărtare elemente de construcţie cu
pericol de prăbuşire (tencuială, tablă, stâlpi,
geamuri)
- îndepărtare roiuri de albine, viespi
- salvări de animale
- lucru la înălţime (cameră video – sprijin
firmă mentenanţă)
- îndepărtare panouri si bannere

TOTAL
227
174
33
1
19
223
153

- indicatoare rutiere/stradale căzute
- alte
- în cooperare cu
Total - din care:
incendii
alte structuri
- degajări domeniu public
- inundaţii
(ADP, Romprest, - prăbuşiri de ziduri, clădiri, alunecări de teren
- salvări de animale
ISU, Structuri ale
- pe linie de ordine publică
Poliţiei
- pe linie de circulaţie rutieră
Naţionale)
- pe linie de evidenţa populaţiei
- alte evenimente
II. DEPLASĂRI FĂRĂ INTERVENŢIE ( nu se confirmă sesizările, soluţionate de alte
instituţii, rezolvate din alte cauze)
TOTAL
Informarea
preventivă

4
1
4
4
19

Intervenţii
desfăşurate
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2
1
4
13
1
31
13 (428
panouri și 3
bannnere)

(activităţi de
proximitate
desfăşurate )

 Măsuri ce trebuiesc respectate în timpul sezonului estival pe
timpul manifestărilor prilejuite de ieşirile în aer liber la
zonele de agreement, la pădure, campinguri şi alte locuri de
cazare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; - 2150 buc.
 Ghid de prevenire a incendiilor la gospodării; - 2150 buc.
 Reguli generale de utilizare a lampioanelor zburătoare; 1000 buc.
 Reguli de prevenire a incendiilor cu ocazia sfintelor sărbători
pascale la lăcaşurile de cult; - 1270 buc.
 Măsuri ce trebuie respectate la arderea miriştilor şi a
vegetaţiei uscate pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; 350 buc.
 Afişe A3 Reguli de prevenire a incendiilor, cu ocazia
sfintelor sărbători pascale la lăcaşurile de cult – 75 buc
 Recomandări pentru prevenirea incidentelor în timpul
perioadelor caniculare – 1450 buc.
 Fenomene meteo periculoase pe timp de vară – 500 buc.
 Reguli generale de protecție în caz de cutremur pentru
persoanele cu dizabilități – 300 buc;
 Reguli generale de pregătire, protecție și comportare în caz
de cutremur – 300 buc.;
 Să învățăm împreună să prevenim incendiile – 100 buc.;
 Măsuri de prevenire a incendiilor în timpul sezonului rece –
900 buc.;
 Înzăpezirile sunt o situație de urgență civilă – 600 buc.;
 Reguli de prevenire a incendiilor cu ocazia sărbătorilor de
iarnă – 200 buc.;
 Ce trebuie să știți despre articolele pirotehnice de
divertisment – 200 buc

Actualizare și elaborare planuri specifice în domeniul situațiilor de urgență la nivelul
Sectorului 1 și la nivelul Poliției Locale sector 1
Planuri de acțiune
Petiţii

Sesizări din oficiu

existente
înregistrate
soluţionate
rămase în lucru
trimise către alte instituţii pentru soluţionare
existente
înregistrate
soluţionate
rămase în lucru
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11545
pliante
distribuite

18
8
75
69
6
53
53
-

Sesizări trimise către alte instituţii componente pentru soluţionarea problemelor
comunităţii

48

Solicitări primite de la alte instituţii/operatori economici

13

Solicitări trimise către alte instituţii/operatori economici

46

Solicitări primite de la alte structuri din cadrul Poliţiei Locale Sector 1

49

Solicitări trimise către alte structuri din cadrul Poliţiei Locale Sector 1

3
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