Controale ISU Vâlcea pentru
prevenirea incendiilor/Operatorii
din turism vâlceni au fost amendați
cu 15.000 lei

VERIFICĂRI. Pentru a preveni aceste incendii devastatoare, conducerea ISU Vâlcea a
organizat nu mai puțin de 142 de controale de data aceasta la societățile și
operatorii din turism și alimentație publică.
În perioada verii, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General
Magheru” Vâlcea se confruntă cu zeci de incendii, care produc pagube materiale
importante, dar și umane. Pentru a preveni aceste incendii devastatoare, conducerea
ISU Vâlcea a organizat nu mai puțin de 142 de controale de data aceasta la societățile
și operatorii din turism și alimentație publică. Astfel, au fost verificate 24
hoteluri, 3 moteluri, 53 de pensiuni, 27 de vile, 5 popasuri, un han turistic, 3 case
turistice, o casă de vacanță, o cabană turistică, 4 restaurante, 4 disco-cluburi și
două cluburi. În urma controalelor, au fost depistate 764 nereguli și au fost
soluționate 494 abateri. În acela și timp, au fost acordate 66 de sancțiuni în cuantum
de 15.000 lei. „Pe timpul verificărilor au fost constatate trei tipuri de nereguli.
Unele dintre acestea privesc deficiențe de dotare pe linie de prevenire, de organizare
și de ordin constructiv a obiectivelor economice, iar altele privesc abateri cum ar fi

neverificarea modului de aplicare a normelor de apărare împotriva incendiilor de către
responsabilii pe linia apărării împotriva incendiilor, lipsa atestării unei persoane
care îndeplinea prin cumul funcția de responsabil pe linia apărării împotriva
incendiilor, lipsa organizării și desfășurării instruirii personalului în domeniul
situațiilor de urgență, lipsa unei dotări adecvate cu mijloace de apărare împotriva
incendiilor sau executarea defectuoasă a instalațiilor de hidranți, neobținerea
avizului/autorizației de securitate la incendiu pentru extinderile realizate sau
modificarea destinației anumitor clădiri, lipsa mijloacelor de protecție pentru căile
respiratorii și cordițe de salvare din unitățile turistice, nefuncționarea instalației
de detectare-semnalizare datorită lipsei centralei de semnalizare și multe altele” se
arată într-un comunicat de presă al ISU Vâlcea. Pe parcursul controalelor s-au făcut
și exerciții de evacuare, acestea fiind în număr de 61, cu 435 persoane și 119 acțiuni
de informare preventivă.

