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INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BANAT” AL
JUDEŢULUI TIMIŞ

COMUNICAT DE PRESĂ
Activități de control desfășurate de echipele mixte
ISU – IPJ – IJJ
În baza planului de măsuri privind controalele de prevenire a situațiilor de urgență
ce se desfășoară în obiective cu afluență de persoane din categoria cluburi, baruri,
discoteci, săli de cinematograf/spectacole și mall-uri, vă comunicăm faptul că echipele
mixte compuse din angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „BANAT” al
județului Timiș, Inspectoratului Județean de Poliție Timiș și Inspectoratului Județean de
Jandarmi Timiș, au executat în perioada 02.12.2015 – 06.12.2015, un număr de 11
controale, unde s-au constatat 27 de deficiențe, a fost înlăturată la fața locului 1. În
aceste controale s-au aplicat un număr de 16 avertismente și 11 de amenzi în cuantum
de 92500 lei. De asemenea s-a executat 1 exercițiu de evacuare cu 2 participanți și 11
recunoașteri în obiective.
Principalele deficiențe constatate au fost:
- deficiențe privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
- deficiențe privind existența și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor;
- nerespectarea reglementărilor referitoare la utilizarea focului deschis (de exemplu,
lumânări) şi a efectelor speciale artistice/pirotehnice, precum şi privind fumatul;
- nereguli din punct de vedere al prevenirii situațiilor de urgență, având caracter tehnic;
- lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu, în cazul obiectivelor care necesită a deţine
acest document;
De la începutul acestor activități, în perioada 06.11.2015 – 07.12.2015, au fost
executate un număr de 128 de controale de prevenire și au fost aplicate 157 de amenzi,
în cuantum de 1672500 lei.
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