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DIN ACTUALITATE

Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului
Arad s-a aflat la ora bilanţului
Sala de Spectacole a Casei de Cultură din Vladimirescu a fost gazda acestei manifestări
Marți, 12 ianuarie 2016, la
Casa de Cultură din localitatea
Vladimirescu, a avut loc evaluarea activităţii desfăşurată de
Inspectoratul
de
Jandarmi
Judeţean Arad în anul 2015. La
eveniment a participat generalul de brigadă dr. Ovidiu
Vasilică, prim adjunct al inspectorului general şi şef al Statului
major al Jandarmeriei Române
și, în calitate de invitaţi, prefectul județului Arad, Cosmin
Pribac şi șefii structurilor
Ministerului Administrației și
Internelor cu care inspectoratul
cooperează.
Inspectorul
şef
al
Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Arad, colonel Axenti
Nicolae Sorin, a prezentat documentul de evaluare, rezultatele
obținute în anul 2015 şi obiectivele ce sunt stabilite pentru
perioada următoare.
Invitaţii au ţinut alocuţiuni în
care au făcut referire la activitatea desfăşurată de jandarmii
arădeni, la modul cum aceștia
sunt percepuţi în societate şi la
rolul şi locul pe care instituţia îl
ocupă în rândul structurilor din
domeniul ordinii şi siguranţei
publice. În cele ce urmează sunt
prezentate principale aspecte ale
activității de evaluare:
Pentru anul 2016, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Arad și-a stabilit, ca principale
direcții de acțiune: creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni, creşterea capacităţii de
acţiune a intervenţiei la evenimentele sesizate prin SNUAU
112, cooperarea şi colaborarea

cu toate instituţiile militare sau
civile, cu care instituția are
încheiate planuri de cooperare
sau colaborare.
MISIUNI DE ORDINE
PUBLICĂ
În perioada evaluată, au fost
executate 3.497 misiuni de asigurare a ordinii publice la: manifestări cultural-artistice, religioase sau promoţionale, la manifestări sportive, la manifestări de
protest, pe timpul vizitelor oficiale, misiuni de asigurare a ordinii
publice la instanţele judecătoreşti și acţiuni de intervenţie.
Nu au fost situaţii de intervenţie
în forţă pentru restabilirea ordinii
publice, executându-se doar
acţiuni de intervenţie, astfel: 412
misiuni ca urmare a apelurilor
prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 și 72
misiuni la alte solicitări telefonice.
O atenţie deosebită a fost
acordată menţinerii ordinii publice, fiind astfel executate 5.562
misiuni. Dintre acestea, 1.043
misiuni s-au desfășurat în zonele
adiacente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din zona de
competență a Inspectoratului de
Jandarmi Județean Arad.
Pe timpul desfășurării misiunilor de ordine publică, au fost
întocmite acte de sesizare în
cazul a 223 infracțiuni cu 236
autori iar, în misiunile desfășurate în sistem integrat, au fost constatate 191 infracțiuni cu 179
autori. Au fost depistate cinci
persoane urmărite național sau
internațional. Au fost aplicate, de
asemenea, 2.630 sancţiuni con-

Instantaneu din timpul desfășurării evenimentului de la Casa de Cultură din Vladimirescu

travenţionale, în valoare totală
de 893.236 lei.
În misiunile desfășurate, au
fost aplicate măsuri conform prevederilor Codului penal, ale Legii
nr. 571/2003 republicată privind
Codul Fiscal, ale Legii nr.
86/2006 republicată, privind
Codul Vamal, ale Legii nr.
12/1190 privind protejarea
populatiei împotriva unor activități comerciale ilicite și alte legi
ce reglementează activitatea
jandarmilor.
MISIUNI DE PAZĂ ȘI
PROTECŢIE INSTITUŢIONALĂ
În conformitate cu prevederile
H.G. nr. 1486/2005 cu modificările şi completările ulterioare privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu
efective de jandarmi, inspectoratul a asigurat paza şi protecţia la: obiective aparţinând
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Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, obiective aparţinând Ministerului Economiei şi
Finanţelor, ale Curţii de Conturi și
B.N.R. Inspectoratul de Jandarmi
Județean Arad a asigurat, de
asemenea, paza și protecția unor
obiective aparţinând Ministerului
Afacerilor Interne, respectiv:
Instituţia Prefectului Judeţului
Arad, Serviciul Judeţean al
Arhivelor Naţionale şi Centrul
pentru Cazarea Străinilor Luaţi în
Custodie Publică Arad.
În cursul anului 2015, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Arad a executat 48 misiuni de
asigurare a pazei și protecției
transportului unor produse cu
caracter special. De asemenea, a
fost asigurată protecţia fizică a
869 transporturi de bunuri și
valori şi de corespondenţă clasificată.

Pentru îndeplinirea misiunilor,
Inspectoratul
de
Jandarmi
Județean Arad a executat 417
acţiuni în cooperare cu instituţii
cu atribuţii în domeniul ordinii şi
siguranţei publice și în colaborare cu instituţii ale administraţiei
publice şi organizaţii nonguvernamentale din zona de responsabilitate.
Pentru anul 2016, jandarmii
arădeni își propun ca obiective:
dezvoltarea cooperării şi colaborării cu instituţiile cu atribuţii în
domeniul ordinii şi siguranţei
publice, creşterea eficienţei
misiunilor de menţinere şi asigurare a ordinii publice pentru creşterea gradului de siguranţă a
cetăţenilor şi, nu în ultimul rând,
consolidarea imaginii pozitive de
care Jandarmeria se bucură în
rândul comunităţii locale.
sursa: vestic.ro

Informare publică de mediu
de la SC Rompetrol Gas SRL

Informare publică de mediu pentru trimestrul I 2016, privind consecințele activității firmei Rompetrol Gas SRL – Punct de lucru Vladimirescu. Rompetrol Gas
este divizia de comerț cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a Grupului Rompetrol. În
În luna decembrie 2015, în raza de
Pe timpul celor 411 misiuni de acordare a Vladimirescu, pe str. Jandarmeriei nr. 9, este situat Punctul de lucru “Stație de îmbucompetenţă a Inspectoratului pentru asistenţei medicale prespitalicesti de tip teliere și distribuție GPL”.
Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al SMURD au fost asistate 419 persoane dintre
Rompetrol Gas s-a preocupat permanent de îmbunătățirea serviciilor prestate, în
judeţului Arad, s-au produs 475 situaţii de care 375 adulţi şi 44 copii.
vederea satisfacerii cerințelor privind protecția mediului. Ca urmare a acestei prePersonalul din cadrul Inspecţiei de ocupări, managementul a implementat și certificat sistemul integrat de manageurgenţă, 389 gestionate de ISUJ Arad, 72
de către serviciile voluntare pentru situaţii Prevenire a executat în luna decembrie 81 ment calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă. Acestea demonde urgenţă şi în 14 cazuri s-a intervenit în de controale dintre care 51 la operatori eco- strează grija permanentă pentru mediu și conștientizarea și instruirea personalului
comun. Din cele 72 intervenţii ale serviciilor nomici. Au fost depistate 193 nereguli, pen- pentru a menține un nivel zero de incidente. Nu au fost consemnate neîndepliniri ale
voluntare, 62 sunt reprezentate de interven- tru care au fost aplicate 54 amenzi în valoa- condițiilor impuse prin Autorizația de Mediu deținută.
re de 448.609 lei şi 133 avertismente.
ţiile SMURD ale SVSU VINGA.
În urma monitorizării efectuate de-a lungul timpului, s-a demonstrat că Rompetrol
Compartimentul avizare autorizare a emis Gas - Punct de lucru Vladimirescu, prin activitatea sa nu poluează apele, aerul sau
Faţă de luna precedentă numărul intervenţiilor a scăzut cu 21 % iar faţă de 17 avize de securitate la incendiu, a respins solul. Rompetrol Gas - Punct de lucru Vladimirescu se încadrează în categoria instaaceeaşi lună a anului trecut intervenţiile au 3 documentaţii privind avizul de securitate lațiilor cu risc major din punct de vedere al accidentelor în care sunt implicate substascăzut cu 9%.
la incendiu şi au fost eliberate 14 autorizaţii nțe periculoase, conform H.G. 804/2007, datorită cantității mari de substanțe pericuSubunităţile de intervenţie au executat 38 de securitate la incendiu. Au fost soluţiona- loase vehiculate.
misiuni de stingere a incendiilor, 411 misiuni te 5 petiţii şi 210 puncte de vedere privind
În plan local, SC Rompetrol Gas SRL, împreună cu celelalte entități de pe platforde acordare a asistenţei medicale de tip securitatea la incendiu.
ma fostului Combinat Chimic din Vladimirescu, au elaborat planuri de intervenție, penSMURD, 1 intervenţie pirotehnică, 6 intertru toate tipurile de accidente/incidente menționate, în care sunt stabilite mijloacele și
venţii pentru descarcerarea persoanelor, 12
modul de alarmare și semnalizare, precum și responsabilitățile diferitelor categorii de
acţiuni de asistenţă persoane şi 7 alte tipuri
Compartimentul Informare personal, în scopul minimizării efectelor acestor incidente.
și Relații Publice
de misiuni. Au fost 14 deplasări fără interInformații suplimentare despre problemele de mediu pot fi obținute la sediul
venţie, 2 alarme false iar în 2 cazuri echipaPurtător de cuvânt, Punctului de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei nr. 9, telefon 0372.780.608 (percăpitan PLEŞCA GEORGE soană de contact: Pașca Cristian – șef stație).
jele au fost întoarse din drum.
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