EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2015

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov a
desfășurat astăzi evaluarea activităților desfășurate în anul 2015. La eveniment au
participat: prefectul municipiului București, domnul Paul Nicolae PETROVAN,
prim-adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de
Urgență, domnul colonel Daniel DRAGNE, primarul interimar al Primăriei
Sectorului 4, domnul Daniel Băluță, medicul șef al Unității de Primiri Urgențe UPUSMURD al Spitalului Clinic de Urgență București, domnul Bogdan OPRIȚĂ,
precum și reprezentanții celorlalte instituții care alcătuiesc Comitetele pentru Situații
de Urgență al municipiului București și al județului Ilfov.
Date statistice:
La nivelul zonei de competență, se înregistrează peste 3 milioane de persoane
(cuprinzând aici locuitorii stabili ai Municipiului București și județului Ilfov, cei
aproximativ 500.000 de studenți, persoanele care lucrează în Municipiul București și
județul Ilfov și locuiesc în afara zonei și cei aproximativ 1 milion de turiști).
Totul se desfășoară într-o arie circulară pe o suprafață de 1831 Kmp,
inspectoratul asigurând stingerea incendiilor, operaţiunile de descarcerare, primajutor medical și în general toate acțiunile de răspuns în situațiile în care a fost pusă
în pericol viața sau bunurile materiale ale persoanelor.
În anul 2015 dispeceratul ISUBIF a gestionat un număr de 173.127 apeluri,
respectiv o medie de 475 apeluri/zi.
Numărul total de intervenții gestionate în anul 2015: 81.931

Comparativ cu anul 2014, numărul de intervenţii la accidentele de circulaţie
au crescut cu 16,67% - de la 120 în anul 2014 la 140 în anul 2015.
249 persoane (233 adulți și 16 copii) au fost asistate în urma accidentelor
rutiere.
Pe timpul intervențiilor au fost salvate 488 persoane, au fost asistate medical
72.973 persoane, au fost salvate bunuri în valoare de 108.628.856 lei și au mai fost
salvate 198 animale și 74 păsări.
La nivelul inspectoratului, în anul 2015, s-au înregistrat 1815 incendii, din
care: 1513 incendii intervenite în municipiul Bucureşti, 291 în judeţul Ilfov, 7
Călăraşi, 2 Dâmboviţa, 1 Ialomiţa, 1 Giurgiu.
În anul 2015, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii”
Bucureşti-Ilfov, a participat la asigurarea măsurilor specifice, la 1220 evenimente
publice de amploare.
Comparativ cu anul 2014 numărul planurilor de intervenţie depuse de
operatorii economici (588) a crescut cu 65%.
Comparativ cu anul 2014 numărul petiţiilor depuse (919 petiţii) a crescut cu
56 %.
Au fost efectuate 4304 controale, inspecții și verificări în scopul prevenirii
situațiilor de urgență, în creștere față de anul 2014 (3876 controale, inspecții și
verificări).
Valorile sancțiunilor aplicate în anul 2015 de către inspectorii de prevenire se
ridica la suma de 9.185.202 lei, comparativ cu 1.851.700 în anul 2014.

