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Buletin Informativ – 05.12.2011 - STOP arderilor necontrolate ! 

 În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul 

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

 În perioada 03 - 05 decembrie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 16 

arderi necontrolate, în care au ars cca.30ha de vegetaţie uscată, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte (mun.Târgovişte - 200mp, com.Aninoasa - 

1500mp, com.Văcăreşti - 6000mp); 

 Detaşamentul  Găeşti (or.Găeşti - com.Hulubeşti - 5000mp şi 

com.Crângurile - 6500mp);  

 Detaşamentul Pucioasa (com.Doiceşti - 500mp, com.Glodeni - 1ha şi 

com.Bezdead - 5000mp);  

 Detaşamentul  Titu (or.Titu - 3,5ha); 

 Garda Răcari (com.Conţeşti - 3ha); 

 Garda Voineşti (com.Tătărani - 12ha şi com.Voineşti - 2ha); 

  Garda Corneşti (com.Cojasca - 3,5ha); 

 Pichetul Potlogi (com.Corbii Mari - 2ha). 

 Sâmbătă - 03 decembrie, la ora 13:35, pompierii de la Detaşamentul Găeşti 

au intervenit pe Bd.Unirii din oraşul Găeşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit 

în bucătăria unui apartament. Se pare că neglijenţa proprietarului care a uitat un vas 

cu mâncare pe aragaz, a condus la iniţierea incendiului, în care au ars câteva piese 

de mobilier din bucătărie, o hotă şi o fereastră din PVC; 

 Duminică - 04 decembrie, la ora 01:24, pompierii de la Garda Fieni au 

intervenit cu 2(două) autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit în 

dormitorul unei locuinţe din comuna Runcu - sat Bădeni. Din cercetările efectuate, 

se pare că neglijenţa proprietarului care a adormit cu ţigara aprinsă a fost cauza 

probabilă a producerii incendiului. Au ars: duşumeaua din lemn, două ferestre, 

materiale textile şi maculatură din dormitorul casei; 
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 Duminică - 04 decembrie, la ora 05:48, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe casa scării unui 

bloc situat pe Bd.Eroilor din mun.Târgovişte. Din cercetările efectuate la faţa 

locului, se pare că folosirea intenţionată a unei surse de aprindere pentru a genera 

incendiu a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars cca.5kg de materiale 

textile, uşa unui apartament a fost deteriorată, iar pereţii casei scării au fost afumaţi; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgenţă la 17 solicitări. 

Echipajul SMURD Târgovişte a intervenit la 14 solicitări, iar echipajul 

SMURD Titu a intervenit la 3(trei) solicitări. Afecţiunile pentru care au fost 

solicitaţi paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, 

cefalee, ameţeli, vărsături, halenă alcoolică, dureri lombare, renale şi abdominale. 

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

*     *     * 

 Având în vedere faptul că în ultima perioadă s-au intensificat arderile 

necontrolate (incendiile de vegetaţie uscată şi mirişte) care continuă să ameninţe 

siguranţa cetăţenilor, a gospodăriilor acestora, dar pun în pericol şi traficul rutier, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa atenţionează atât 

cetăţenii, cât şi instituţiile şi operatorii economici asupra respectării prevederilor 

legislaţiei în vigoare,  în care se stipulează foarte clar:  „În perioadele de caniculă 

şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este 

interzisă”  - Art.4 (1) din Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe 

timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi 

vegetale aprobate prin Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei 

administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

605/579/05.09.2008; 

 La aceste arderi necontrolate se consumă o cantitate destul de mare de 

carburant, fapt care aduce un mare prejudiciu financiar instituţiei, în condiţiile în 

care resursele financiare sunt limitate. Riscăm să ajungem în situaţia în care să nu 
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mai putem interveni la incendiile care se pot produce la gospodăriile populaţiei, 

evenimente care pot pune în pericol viaţa şi bunurile materiale ale cetăţenilor. 

 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. Valoarea sancţiunii contravenţionale este cuprinsă între 1000-

2500 lei. 

Cetăţeni, nu uitaţi! 

Printr-un comportament preventiv, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale. 
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