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”Una dintre măsurile 
implementate de Instituția 
Prefectului - Județul Ilfov 
a fost elaborarea Planului 
de acțiune pentru preve-
nire și intervenție în cazul 
suspiciunii sau apariției 
unor cazuri de infecție cu 
noul coronavirus la nive-
lul județului, plan apro-
bat prin hotărârea Co-
mitetului Județean pen-
tru Situații de Urgență 
nr. 2/27.02.2020. Aces-
ta a avut ca scop asigu-
rarea intervenției promp-
te, oportune și unitare la 
nivelul județului și a cu-
prins: stabilirea unui set 
de reguli și măsuri de în-
treprins în situația suspi-
ciunii sau confirmării unor 
cazuri de infecție cu no-
ul coronavirus; stabilirea 
responsabilităților privind 
monitorizarea situațiilor, 
schimbul de informații, 
coordonarea acțiunilor 
forțelor și mijloacelor și 
managementul acțiunilor 
de intervenție; stabili-
rea măsurilor de protecție 
a personalului propriu. 
 Măsurile dispuse în tim-
pul stării de urgență prin 
ordonanțele militare și al-
te acte normative în ve-
derea prevenirii răspândi-
rii COVID-19 și-au dovedit 
eficiența la nivel național. 
Aceste efecte pozitive au 
fost înregistrate și la nivel 
local (...). De la începutul 
pandemiei și până în pre-
zent, în urma propunerilor 
făcute de UAT-uri, pe ra-
za județului Ilfov au fost 
aprobate 10 spații de ca-
zare pentru carantină, ve-
rificate de către DSP Il-
fov. (...) Situația persoa-
nelor aflate în izolare la 
domiciliu sau în caranti-

nă instituționalizată a fost 
adusă zilnic la cunoștința 
reprezentanților unităților 
administrativ-teritoriale, 
pentru ca acestea, la rân-
dul lor, să poată aplica, la 
nivel local, măsuri de ve-
rificare și sprijin. La 25 
mai 2020, ora 13.00, po-
trivit raportării Institutului 
Național de Sănătate Pu-
blică, numărul cazurilor 
confirmate de infectare 
cu noul coronavirus, în Il-
fov, era de 506 persoane. 
De la începutul pandemi-
ei și până pe 25 mai, în 
Ilfov, s-au aflat în caran-
tină 1.304 persoane (21 
de persoane se aflau în-
că în centrele de caranti-
nă din județ, pe 25 mai) 
și 8.544 au fost în izolare 
la domiciliu (628 de per-
soane se aflau pe 25 mai 
în izolare la domiciliu, sub 
monitorizare medicală). 
209 ilfoveni s-au vindecat 
de  COVID-19 și, din păca-
te, 15 persoane au dece-
dat”, a explicat subprefec-
tul Anghel Enache.

La datorie și în 
starea de alertă

Analiza privind mă-
surile specifice adopta-
te la nivelul Inspectoratu-
lui Județean de Jandarmi 
(IJJ) Ilfov în perioada in-
stituirii stării de urgență, 
respectiv stării de aler-
tă, a făcut referire la mi-
siuni/măsuri luate pen-
tru limitarea răspândi-
rii COVID-19, în perioada 
29 aprilie - 25 mai 2020, 
precum: menținerea 
prezenței active în spațiul 
public; cooperarea per-
manentă cu celelalte 
structuri cu atribuții în do-

meniu; analizarea perma-
nentă a situației operative 
din zona de responsabili-
tate; prelucrarea perso-
nalului cu privire la cadrul 
normativ incident stării 
de urgență, cu accent pe 
prevederilor ordonanțelor 
militare; executarea în 
sistem mixt (Poliție și Jan-
darmerie), atât în mediul 
urban, cât și rural a mi-
siunilor din componența 
Inspectoratului (1.673 
misiuni, în care au fost 
implicați 1.676 jandarmi); 

sprijin acordat structurilor 
de poliție de frontieră din 
cadrul AIHCB; asigurarea 
măsurilor de ordine publi-
că la centrele de caranti-
nă din Ilfov (în perioada 
menționată mai sus s-au 
aflat în carantină 257 de 
persoane, iar efectivul de 
jandarmi implicat în aces-
te misiuni a fost de 328); 
efectuarea verificărilor 
la domiciliul persoane-
lor aflate în izolare (2.683 
persoane, între 29 aprilie 
și 25 mai); sancționarea 

celor care nu au respec-
tat ordonanțele milita-
re sau alte prevederi in-
cidente (93 de sancțiuni 
contravenționale aplicate 
conform OUG 1/2020, în 
valoare de 154.100 lei și 5 
sancțiuni contravenționale 
aplicate conform Le-
gii 55/2020, în valoa-
re de 3.000 lei); execu-
tarea în sistem indepen-
dent și mixt a misiunilor 
de însoțire a convoaielor 
care au tranzitat zona de 
competență a IJJ Ilfov pâ-
nă la data de 15.05.2020 
- 114 misiuni/320 jan-
darmi; menținerea ordi-
nii publice cu echipaje in-

dependente în zonele de 
agrement în zilele de 1 și 
2 Mai și menținerea ordi-
nii publice cu echipaje in-
dependente și în locuri-
le cu potențial criminogen 
ridicat în zilele de 16 și 17 
mai 2020, când s-a trecut 
de la starea de urgență la 
starea de alertă etc.

În cazul ISUBIf, ra-
portul a făcut referire, în 
cazul pompierilor, la 738 
de intervenții din sfe-
ra incendiilor (inclusiv de 
vegetație), protecției ci-
vile împotriva dezastre-
lor, evenimente publice 
de amploare, asistența 
persoanelor (altele decât 
SMURD), protecția me-
diului, salvări de anima-
le etc. 279 de intervenții 
pompieri au avut loc în 
aprilie 2020. Iar pe par-
tea de intervenții SMURD, 
numărul a fost de 7.004 
intervenții, în primele pa-
tru luni ale anului. Cele 
mai multe dintre ele au 
fost pentru ajutor medical 
de urgență - 5.556. 1.343 
din totalul intervențiilor 
SMURD au fost înregistra-
te în aprilie 2020.

Prevenția și controlul epidemiei de COVID-19 rămân 
principalele obiective ale autorităților din Ilfov

La sediul Consiliului Județean Ilfov (CJI) a avut loc 
săptămâna trecută, ședința lunară a Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Ilfov, 
ordinea de zi cuprinzând prezentarea de către 
subprefectul județului Ilfov, Anghel Enache, a 
situației actualizate la data de 25 mai 2020, a 
cazurilor de coronavirus (COVID-19) în județ și 
analiza activității Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov privind 
situația intervențiilor de la începutul anului 
până în luna aprilie 2020 inclusiv și analizele 
Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și 
Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov.

”Consider că în Ilfov au fost luate toate măsurile 
necesare la timp și au fost evitate infectările în masă. 
Acest lucru a fost posibil prin autoizolare, prin decizia 
multor cetățeni de a se separa o perioadă de familii și, 
bineînțeles, prin respectarea normelor de protecție. 
Un factor important a fost și achiziționarea de 
echipamente de protecție (măști, viziere, dezinfectanți, 
aparate de ventilație mecanică, mănuși) de către 
Consiliul Județean Ilfov, echipamente ce au fost 
împărțite în toate cabinetele medicilor de familie, la 
spitale și unităților care au fost suport în această luptă. 
Siguranța ilfovenilor a fost și este o prioritate!”, a 
concluzionat președintele ATOP Ilfov, Rizia Tudorache, 
vicepreședinte CJI.

Măsuri luate la timp


