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Informare cu privire la activitatea desfășurată de către Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţului 

Galaţi în primele nouă luni ale anului 2022 

 

 În primele 9 luni ale anului 2022, în zona de competenţă a Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă "GENERAL EREMIA GRIGORESCU” al judeţului Galaţi s-

au produs 8.614 de evenimente care au necesitat intervenţia serviciilor profesioniste, 

voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă (în medie aproximativ 32 pe zi). 

 Intervențiile sunt defalcate în tabele de mai jos pe tipuri de intervenție de 

stingere și SMURD 

 

TIP INTERVENŢIE 
Total general 

ÎN SITUAŢIE DE URGENŢĂ 

Incendiu 422 

Incendiu de vegetație 412 

Ajutor medical de urgenţă 1 

Descarcerare 8 

Asistenţa persoanelor 274 

Alte situaţii de urgenţă 88 

Alte intervenţii 55 

Salvări de animale 31 

Asigurarea/supravegherea zonei de producere su 74 

Misiuni de sprijin 24 

Activități de recunoașteri în teren, educare și instruire 903 

Exerciții cu forțe și mijloace în teren 15 

Întors din drum  81 

Deplasare fără intervenţie 49 

Alertă falsă 46 

Total general 2483 

 



 

 

                                     TIP INTERVENŢIE 

SMURD Total general 

Incendii 11 

Asistenţă medicală de urgenţă 4779 

Descarcerare 14 

Asistenţa persoanelor 22 

Alte situaţii de urgenţă 749 

Alte intervenţii 32 

Misiuni de sprijin 24 

Activități de recunoașteri în teren, educare și instruire 190 

Alertă falsă 34 

Deplasare fără intervenţie 70 

Întors din drum 45 

Total general 5969 

 

 Acțiuni de informare preventivă  

În perioada menționată mai sus fost planificate şi desfăşurate 1637 controale de 

fond sau tematice, prin acţiune sau individuale la:  

 108 obiective de investiţii 

 938 operatori economici  

 407 instituţii  

 52 localităţi  

Pe timpul acestor controale au fost constatate 2683 deficienţe, cauze 

generatoare de incendii cât şi alte încălcări de la norme în domeniul situaţiilor de 

urgenţă, fiind înlăturate operativ 305 dintre acestea. 

Urmare a controalelor executate, inspectorii au aplicat un număr de 2088 

avertismente şi un număr de 290 amenzi în cuantum de 342.500 lei. 

 

 Sesizări și reclamații  

Personalul inspecției de prevenire a soluţionat 42 sesizări şi reclamaţii ale 

cetăţenilor, activitatea de rezolvare desfăşurându-se corespunzător, în termenele legale, 

cu răspundere şi obiectivitate. 



 Monitorizarea şi evaluarea tipurilor de risc 

 Pe timpul manifestării situațiilor de urgență s-au executat următoarele acțiuni: 

- s-au  transmis comitetelor locale pentru situații de urgență măsurile necesar 

a fi întreprinse pe perioada de valabilitate a codurilor; 

- s-au executat misiuni pentru evacuarea apei din curți, grădini și străzile 

inundate; 

- s-au executat misiuni de deblocare a căilor de comunicații rutiere de copacii 

rupți pe perioada manifestării fenomenelor hidro-meteorologice periculoase. 

 - s-au transmis atenționările/avertizările meteorologice/hidrologice la 

comitetele locale pentru situații de urgență, după cum urmează: 

Atenționări / avertizări / informări meteorologice / 

o   2 avertizări meteorologice COD ROȘU; 

o 15 avertizări meteorologice COD PORTOCALIU; 

o 71 atenționări meteorologice COD GALBEN 

o 5 atenționări hidrologice COD GALBEN; 

o 28 informări și prognoze meteorologice. 

 

 Planificarea şi desfăşurarea de exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire 

I. La nivelul subunităților de intervenție s-au desfășurat un număr de 28 

exerciții interne. Obiectivele exerciţiilor au fost următoarele: 

 - verificarea fluxului informaţional-decizional la nivelul structurilor implicate; 

 - verificarea viabilităţii documentelor operative, a procedurilor operaţionale şi a 

planurilor de intervenţie; 

 - verificarea viabilităţii legăturilor de comunicaţii operative pentru asigurarea 

conducerii forţelor proprii şi a cooperării intra şi interinstituţionale; 

 - verificarea funcţionării, eficienţei, compatibilităţii şi a suportului/sprijinului 

logistic din dotare pentru îndeplinirea misiunilor, precum şi a modului de gestionare a 

acestora; 

 - exersarea cooperării între instituţiile implicate; 

 - exersarea elaborării documentelor specifice; 

 - verificarea nivelului de pregătire al personalului din structurile de intervenţie, 

dezvoltarea capacităţii de interoperabilitate în sistem integrat, optimizarea şi creşterea 

calităţii managementului misiunilor specifice; 



 - identificarea resurselor umane, materiale şi tehnice  la nivelul judeţului pentru 

gestionarea acestor tipuri de risc; 

 - însuşirea misiunilor şi atribuţiunilor ce le revin structurilor  participante; 

 - evaluarea stadiului pregătirii personalului cu funcţii de decizie, forţelor de 

intervenţie stabilite în planurile operative. 

 II. La nivelul județului Galați au avut loc mai multe exerciții după cum 

urmează: 

 - în data de 15.06.2022 s-a desfășurat un exercițiu combinat (EXCOM) la nivelul 

UAT Cudalbi, județul Galați, cu tema Gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de 

fenomene hidro-meteorologice periculoase, tipul de risc fiind inundații, iar conexat cu 

tipurile de risc: alunecări de teren, eșecul utilităților publice și furtuni / viscol. 

Principalele obiective avute în vedere au fost antrenarea forţelor proprii de intervenţie, 

a autorităţilor publice locale şi a structurilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de 

urgenţă generate de producerea de inundații. 

 - în luna septembrie 2022 era planificat un exercițiu combinat (EXCOM) la 

nivelul operatorului economic SC Liberty SA Galați, cu tema Gestionarea unei situaţii 

de urgenţă generată de producerea unui accident în care sunt implicate substanţe 

periculoase, cu efecte în afara amplasamentului, tipul de risc fiind Accidente, avarii, 

explozii şi incendii în activităţi de transport şi depozitare produse periculoase  b) la alte 

obiective de risc chimic, conexat cu tipurile de risc: accidente, avarii, explozii şi 

incendii în activităţi de transport, respectiv risc radiologic. 

 - având în vedere participarea personalului din cadrul Centrului Operațional în 

cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul 

inspectoratului, concursuri ce s-au  organizat și desfășurat în perioada august – 

octombrie 2022,  exercițiul a fost replanificat a se desfășura în luna octombrie 2022. 

 III. În data de 26.09.2022 s-a desfășurat un exercițiu în cooperare cu personalul 

unității militare UM02489 Galați cu tema Simularea unui incendiu la spălătorie - 

Pavilion G din cadrul Spitalului Militar de Urgență ”Dr. Aristide Serfioti” Galați. 

 

 Soluţionarea petiţiilor în domeniul specific 

 - s-au depus un număr de 58 petiții, toate fiind soluționate; 

 

 



   Asigurarea Secretariatului Tehnic Permanent al CJSU Galați 

 - s-au organizat și desfășurat un număr de 77 ședințe de lucru; 

 - s-au întocmit un număr de 119 proiecte de hotărâre care au fost supuse spre 

adoptare membrilor comitetului județean; 

 - s-au aprobat planuri la suspiciune / confirmare focare cu PPA;  

 - s-au aprobat rapoarte de sinteză privind pagubele înregistrate ca urmare a 

manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase și a manifestării 

fenomenului de secetă pedologică;  

 - s-a întocmit Planul de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor 

caniculei şi secetei prelungite pe anul 2022;  

 - s-au centralizat datele transmise de către comitetele locale pentru situații de 

urgență în vederea întocmirii Planului judeţean pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2022. 

 - s-a întocmit Analiza activității CJSU Galați pe semestrul I al anului 2022; 

 

 Pregătirea pentru intervenţie a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii 

de urgenţă 

 Pregătirea pentru intervenţie a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă a avut la bază prevederile legale în materie, Planul de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă  pentru anul 2022 pentru judeţul Galaţi, aprobat prin Ordinul 

Prefectului nr. 50 din 28.01.2022, precum și Planurile de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă întocmite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi 

instituţiilor/operatorilor economici sursă de risc; 

 La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia 

Grigorescu” al judeţului Galaţi au fost planificate şi desfășurate următoarele activităţi 

în domeniul pregătirii: 

 - un instructaj de pregătire a șefilor Centrelor Operative pentru Situații de 

Urgență din județul Galați – 16.02.2022. La instructaj au participat un număr de 47 

persoane. Activitatea s-a desfăşurat în cooperare Inspecţia de Prevenire, Centrul 

Operaţional şi CFPDAMUD, aceştia asigurând lectori pentru prezentarea temelor. 

- o convocare pentru pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a cadrelor 

tehnice cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, din cadrul operatorilor 

economici de la nivelul județului Galați - 16.03.2022.  La convocare au participat un 



număr de 51 persoane. Activitatea s-a desfăşurat în cooperare Inspecţia de Prevenire, 

Centrul Operaţional şi CFPDAMUD, aceştia asigurând lectori pentru prezentarea 

temelor. 

- un instructaj de pregătire a șefilor serviciilor voluntare pentru situaţii de 

urgenţă, a şefilor serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, precum și a șefilor 

operatorilor economici sursă de risc din judeţul Galați, activitate desfășurată în data de 

27.04.2022. La instructaj au participat un număr de 43 persoane din cadrul SVSU, 

respectiv 16 persoane din cadrul SPSU și 6 conducătorii operatorilor economici sursă 

de risc. Activitatea s-a desfăşurat în cooperare Inspecţia de Prevenire şi CFPDAMUD, 

aceştia asigurând lectori pentru prezentarea temelor; 

- un instructaj de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a conducătorilor 

instituțiilor publice/operatorilor economici care desfășoară activități specifice în zona 

de competență ISUJ – asociații agricole, activitate desfășurată în data de 28.04.2022 și 

la care au participat  un număr de 5 persoane. Activitatea s-a desfăşurat în cooperare 

Inspecția de Prevenire, Centrul Operaţional şi CFPDAMUD, aceştia asigurând lectori 

pentru prezentarea temelor; 

- 1 convocare de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă cu inspectorii de 

protecție civilă și șefii celulelor de urgență din cadrul instituțiilor publice/operatorilor 

economici din județul Galați, activitate desfășurată în data de 24.05.2022, la care au 

participat  un număr de 34 inspectori de protecție civilă, precum și 7 șefi ai celulelor de 

urgență. Activitatea s-a desfăşurat în cooperare Inspecția de Prevenire şi CFPDAMUD, 

aceştia asigurând lectori pentru prezentarea temelor; 

- pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului clerical și cel 

asimilat cultelor recunoscute s-a desfășurat în perioada lunii mai 2022, pe timpul 

controalelor de prevenire executate de către personal inspecției de prevenire; 

- 1 convocare de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă cu conducătorii 

instituțiilor publice/operatorilor economici care desfășoară activități specifice în zona 

de competență ISUJ – colectare deșeuri metalice, activitate desfășurată în data de 

16.06.2022, la care au participat  un număr de 9 persoane. Activitatea s-a desfăşurat în 

cooperare Centrul Operaţional , aceştia asigurând lectori pentru prezentarea temelor. 

- o convocare cu șefii Serviciilor voluntare și private pentru Situații de Urgență 

din județul Galați – 28.09.2022. La convocare au participat un număr de 53 persoane. 



Activitatea s-a desfăşurat în cooperare cu Inspecţia de Prevenire, Centrul Operaţional 

şi CFPDAMUD, aceştia asigurând lectori pentru prezentarea temelor. 

- s-a acordat asistenta tehnica în vederea avizării serviciilor voluntare  și private 

pentru situații de urgentă, conform OMAI nr.75 din 2019. 

 La nivelul localităţilor şi a operatorilor economici sursă de risc incluşi în planurile 

de analiză şi acoperire a riscurilor s-au actualizat planurile proprii de pregătire în 

domeniul situaţiilor de urgenţă ce au fost avizate de Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi, situaţia prezentându-se 

astfel: 

 - la nivelul localităților au fost întocmite un număr de 55 Planuri proprii de 

pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă din 65 de localități, reprezentând un procent 

de 84,6 %; 

 - la nivelul operatorilor economici sursă de risc incluşi în planurile de analiză şi 

acoperire a riscurilor au fost întocmite un număr de 12 Planuri proprii de pregătire în 

domeniul situaţiilor de urgenţă din 13, reprezentând un procent de 92,3%. 

 

  Implementarea de proiecte derulate la nivelul unității noastre, în vederea 

semnării contractelor de finanțare, respectiv: 

- „Reabilitarea termică a clădirilor pavilion administrativ al I.S.U. Galaţi şi 

pavilion administrativ al Detaşamentului de Pompieri Galaţi” finanţat prin POR 2014 

- 2020 – POR 2017/3/3.1/B/SUERD/1 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1., 

operaţiunea B – clădiri publice valoarea proiectului fiind de aprox. 1.250.000 Euro; 

- Demolare și reconstruire sediu Secției de Pompieri Tecuci, realizat prin  

programul Managementul Riscului la Dezastre finanţat prin Banca Mondială, 

proiect ce implică demolarea în totalitate a construcţiei şi edificarea unei alte 

construcţii valoarea proiectului fiind de aprox. 1.200.000 Euro. 

Unitatea noastră a organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, 

Consiliului Judeţului, al Primăriei Municipiului şi al voluntarilor din cadrul 

programului „Salvator din Pasiune”, pe stadionul „Dunărea” etapele judeţene ale 

concursurilor „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”. 

Cu ocazia Zilei Copilului Inspectoratul și-a deschis porțile pentru zeci de copii și 

însoțitorii acestora, care au avut ocazia să se familiarizeze cu misiunile salvatorilor. 



Pe stadionul Portul Roșu au avut loc concursurile profesionale ale serviciilor 

voluntare și private pentru situații de urgență, competițiile având drept scop dezvoltarea 

și perfecționarea aptitudinilor și a deprinderilor necesare îndeplinirii acțiunilor de 

intervenție în situații de urgență. 

În luna iulie, ISU Galați a oferit ajutor umanitar șoferilor de camioane, care 

așteptau să iasă din țară prin PTF Galați-rutier, de fiecare dată când municipiul s-a aflat 

sub atenționare de caniculă. 

În luna august am participat la acțiunile organizate de Biblioteca V.A. Urechea 

privind activitatea de prevenire și stingere a incendiilor. 

În luna septembrie cu ocazia Zilei Pompierilor, toți cei care au dorit să se 

familiarizeze cu specificul profesiei de salvator au avut ocazia să viziteze sediul și 

tehnica din dotarea Inspectoratului pe parcursul a două zile. De asemenea au fost 

organizate puncte de informare în Galați, Tecuci și Berești, mai ales că Ziua 

Pompierilor a coincis cu Ziua Informării Preventive. Tot cu aceasta ocazie au fost 

organizate, pe 13 septembrie, manifestări în curtea Inspectoratului și au fost depuse 

coroane de flori la Mormântul Eroilor Pompieri din cimitirul Etenitatea. La finalul lunii 

pompierii gălățeni au participat la atelierul ”Știința acordării primului ajutor” organizat 

în cadrul evenimentului Noaptea cercetătorilor de la Universitatea Dunărea de Jos 

Galați.  

Pe fondul contextului internațional generat de conflictul militar din Ucraina, ISUJ 

Galați a dispus măsuri operaționale datorită afluxului mare de refugiați, proveniți din 

zona conflictului armat din Ucraina, începând cu data de 24.02.2022:  

- activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției; 

- crearea celulei operaționale la nivelul Prefecturii Galați; 

- creșterea capacității operaționale, nivelul 3, alertă portocalie, pentru toate 

subunitățile; 

- organizarea de centre de primire și informare la punctul de trecere a frontierei 

Galați, punctul de trecere a frontierei Oancea, Căpitănia Portului Galați și Gara C.F.R. 

Galați; 

- asigurarea transportului refugiaților către centrele de cazare cu 2 microbuze din 

dotarea unității, asigurarea primului ajutor medical în centrele de primire și informare 

(951 transporturi); 

- asigurarea transportului de materiale umanitare (20 transporturi); 



 

Verificat, 

Şef Centru Operaţional 

Colonel 

Racoviţă-Mic Fănel Cătălin 
 

 

Avizat, 

Prim Adjunct al Inspectorului Şef 

Colonel    

Onu Vasile  

 
 

- amenajarea locațiilor (sălile de sport) pentru cazarea refugiaților; 

- evidența refugiaților pe centre de cazare; 

- operaționalizarea taberei de refugiați pe stadionul ”Nicolae Rainea”; 

- asigurarea cu personal pentru gestionarea bunurilor materiale din depozitul de 

ajutoare umanitare; 

- asigurarea cu personal pentru primirea și distribuirea ajutoarelor umanitare, la 

solicitarea Crucii Roșii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Ofiţer Specialist II – AECI 

Sublocotenent 

Staicu Florin Alexandru 

 


