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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

"BASARAB I" DÂMBOVIŢA 
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice 

Pa
ge

1 

Buletin Informativ – 11.04.2011 - Atenţie la utilizarea focului deschis!  

  

 În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul 

I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

• Sâmbătă - 09 aprilie  şi duminică - 10 aprilie, pompierii dâmboviţeni au 

intervenit la 11 arderi necontrolate, în care au ars cca.7ha de vegetaţie uscată, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte (com.Gura Ocniţei - 1200mp);  

 Detaşamentul  Moreni (com.I.L.Caragiale - 2ha şi com.Gura Ocniţei - 

1ha);  

 Detaşamentul Găeşti (or.Găeşti - 500mp); 

 Detaşamentul Titu (or.Titu - 3,3ha);  

 Garda Răcari (com.Tărtăşeşti - 1500mp şi com.Conţeşti - 1000mp);  

 Detaşamentul Pucioasa (com.Brăneşti - 700mp);  

• Sâmbătă - 09 aprilie, la ora 12:43, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte 

au intervenit pe strada Tudor Vladimirescu din mun.Târgovişte pentru stingerea 

unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (magazie). Din primele cercetări 

efectuate la faţa locului, se pare că utilizarea focului deschis, lăsat nesupraveheat, a 

fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a ars acoperişul magaziei pe o 

suprafaţă de cca.15mp. Intervenţia promptă a pompierilor a salvat din calea 

flăcărilor casa proprietarului; 

• Sâmbătă - 09 aprilie, la ora 13:03, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au 

intervenit cu 2(două) autospeciale în comuna Cobia - sat Cobiuţa pentru stingerea 

unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (magazie). Din primele cercetări 

efectuate la faţa locului, se pare că utilizarea focului deschis, lăsat nesupraveheat, a 

fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars: acoperişul magaziei pe 

o suprafaţă de cca.25mp, cca.2000kg plante furajere şi 6(şase) butoaie din plastic. A 

fost salvată casa proprietarului; 
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• Sâmbătă - 09 aprilie, la ora 23:21, un echipaj de la Detaşamentul Moreni a 

fost solicitat pe strada Teiş din Mun.Moreni pentru salvarea şi scoaterea unei 

cabaline care avea un picior prins în rozeta unui robinet; 

• Duminică - 10 aprilie, la ora 13:05, pompierii de la Detaşamentul Titu au 

intervenit pe strada Mihai Eminescu din oraşul Titu pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit la o anexă gospodărească (magazie). Un scurtcircuit electric (produs de un 

cablu electric neizolat corespunzător), se pare că a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului. Au ars: magazia pe o suprafaţă de cca.12mp, cca.30mp din acoperişul 

casei şi cca.0,5mc lemne de foc; 

• Duminică - 10 aprilie, la ora 17:35, pompierii de la Detaşamentul Moreni 

au intervenit în comuna I.L.Caragiale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o 

anexă gospodărească (magazie). Din cercetările efectuate la faţa locului, se pare că 

utilizarea focului deschis, lăsat nesupraveheat, a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului, în care a ars acoperişul magaziei, cca.6mc lemne de foc şi cca.500kg 

plante furajere. A fost salvată din calea flăcărilor casa proprietarului; 

• Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit 

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 8(opt) solicitări.  

 - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 5(cinci) 

solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu la 3(trei) solicitări.   

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

*   *   * 

Utilizarea focului deschis lăsat nesupravegheat şi nerespectarea măsurilor 

specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale  au 

condus, în acest sfârşit de săptămână, la producerea a 11 arderi necontrolate şi 

3(trei) incendii la anexe gospodăreşti. 

Pentru a evita producerea unor astfel de evenimente în perioada imediat 

următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa face apel 

la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor: 
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 Arderea miriştilor şi vegetaţiei uscate se face numai după ce aţi obţinut 

acordul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi permisul de lucru cu foc de la 

primărie. 

 După aceasta: 

• Interesaţi-vă la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile 

special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din 

localitate în scopul arderii; 

• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se va face 

numai pe baza permisului de lucru cu foc, în locurile special amenajate, după 

ce a fost informat în prealabil serviciul privat/voluntar pentru situaţii de 

urgenţă; 

• Izolaţi zona de ardere faţă de drumuri, construcţii, instalaţii, fond forestier, 

culturi agricole vecine prin executarea de fâşii arate; 

• Executaţi arderea numai pe timp de zi şi doar în condiţii meteorologice fără 

vânt; 

• Parcelaţi miriştea în suprafeţe de maxim 10 hectare prin fâşii arate; 

• Supravegheaţi permanent arderea până la finalizarea ei. 

 Nerespectarea acestor prevederi legale, atrage sancţiuni contravenţionale 

asupra persoanelor găsite vinovate. 

 Pentru prevenirea şi reducerea arderilor necontrolate, Inspecţia de prevenire 

din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa, prin inspectorii de specialitate, desfăşoară 

în această perioadă controale inopinate pentru identificarea terenurilor şi depistarea 

persoanelor care nu respectă prevederile legale privind arderea miriştilor, resturilor 

vegetale şi a vegetaţiei uscate şi sancţionarea contravenţională a acestora conform 

legislaţiei în vigoare. 
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