
 

NESECRET 

Pagina 1/1 
   

Str. Bistriţei nr. 51, Buzău 120112, tel. 0238-724059;  

fax 0238-713973; e-mail: isubuzău @yahoo.com; web: www.isubuzău.ro 

NNEESSEECCRREETT    

EExxeemmppllaarr  nnrr..  22//22  

NNrr.. 1.625.235 

BBuuzzăăuu,,  2277..0011..22002200  

Către, 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BUZĂU 

Domnului prefect Leonard DIMIAN 

 
În conformitate cu adresa dumneavoastră nr. 749 din data de 17.01.2020, am onoarea să vă 

informez rezultatul acţiunilor intreprinse la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „„NNeerroonn  

LLuuppaaşşccuu””  aall    jjuuddeeţţuulluuii    BBuuzzăăuu,,  în baza ”Planului de măsuri pentru buna desfășurare a activității de 
comercializare a produselor alimentare și nealimentare tradiționale, precum și asigurarea unui climat 

corespunzător de ordine şi siguranţă publică, atât în perioada premergătoare, cât şi în timpul sărbătorilor 
de iarnă, la nivelul județului Buzău”, aprobat prin Hotarârea nr. 4/16.12.2019, astfel: 

PE LINIE DE PREVENIRE: 

- a fost emis un acord pentru organizarea de jocuri de artificii cu articole pirotehnice (cu 

verificarea în teren a asigurării distanţelor de siguranţă şi a altor condiţii necesar a se îndeplini, conform 
procedurii; 

- s-au executat 53 de controale tematice de prevenire planificate/inopinate la mall-uri, 

supermarket-uri, hipermarket-uri, centre comerciale, respectiv la spațiile de cazare (hoteluri, pensiuni 
turistice și agroturistice, cabane montane), spații de alimentație publică care au organizat mese festive cu 
prilejul sărbătorilor de iarnă, Crăciun și Revelion și la unitățile de cult (lăcașuri de cult și ansambluri 
mănăstirești la care se înregistrează afluență mare de persoane), constatându-se un număr de 123 

deficienţe,  din care 17 nereguli au fost soluționate, aplicându-se 126 sancțiuni contravenționale (110 

avertismente şi 13 amenzi contravenţionale în cuantum de 45 500 lei); 

- au fost angrenate serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă în acţiuni preventive şi pentru 

asigurarea măsurilor aferente desfăşurării în siguranţă a acţiunilor organizate la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale. 

PE LINIE OPERAŢIONALĂ: 

- s-a asigurat supravegherea situaţiei operative din zonele şi localităţile unde au avut loc 

manifestări publice de amploare sau cu risc – specifice sărbătorilor de iarnă și de comemorare a 
Revoluției de la 1989, în colaborare cu I.J.J. Buzău; 

- au fost actualizate planurile de protecţie şi intervenţie, a celor de cooperare, a procedurilor 

elaborate la nivelul componentelor judeţene ale SNMSU, inclusiv a punctelor de contact a structurilor 

implicate; 

- s-a asigurat luarea măsurilor de protecţie PSI cu forţe şi mijloace în teren pentru buna 

desfăşurare şi pentru prevenirea unor situaţii de urgenţă pe timpul organizării evenimentelelor cu ocazia 

Revelion 2020, în Piaţa Dacia municipiul Buzău, Piaţa din zona Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, 
Piața din oraşul Pătârlagele, în zona Casei de Cultură oraș Nehoiu și Piațeta din zona CEC Bank Berca . 

- au fost pregătite pentru intervenţie, în orice moment, resurse materiale şi umane necesare 

gestionării situaţiilor de urgenţă ca urmare a manifestărilor fenomenelor hidro-meteorologice periculoase. 
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Cu deosebită stimă, 
(D) I N S P E C T O R   Ş E F   

     Colonel 

                 Valeriu ENACHE 

                


