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INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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Buletin Informativ – 16.03.2011 - SĂ PREVENIM arderile necontrolate! 

  

 În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

• Marţi - 15 martie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 28 arderi 

necontrolate, în care au ars cca.47ha de vegetaţie uscată, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte (com.Răzvad - 3000mp şi com.Aninoasa - 

5ha);  

 Garda Voineşti (com.Bărbuleţu - 700mp şi com.Voineşti - 5500mp);  

 Detaşamentul  Moreni (com.I.L.Caragiale - 200mp);  

 Garda Corneşti (com.Butimanu - 2000mp, com.Corneşti - 5000mp şi 

com.Finta - 500mp);  

 Detaşamentul Găeşti (com.Crângurile - 3ha şi com.Petreşti - 2,5ha); 

 Garda Vişina (com.Vişina - 100mp); 

 Detaşamentul Titu (com.Braniştea - 5ha şi or.Titu - sat Plopu - 15ha);  

 Garda Răcari (or.Răcari - 3,2ha, com.Conţeşti - 1500mp şi 

com.Tărtăşeşti - 1000mp);  

 Detaşamentul Pucioasa (com.Vârfuri - 2000mp şi com.Doiceşti - 8ha);  

 Pichetul Potlogi (com.Potlogi - 1ha şi com.Corbii Mari - 2ha) 

• Marţi – 15 martie 2011, la ora 07:25, un echipaj de pompieri de la Garda 

Voineşti a intervenit la o ardere necontrolată, la o locuinţă din comuna Tătărani, 

pentru stingerea funinginii depusă pe interiorul unui coș de fum care s-a aprins şi 

ardea. A fost salvată casa de locuit; 

• Marţi – 15 martie 2011, la ora 14:04, pompierii de la Detaşamentul Titu au 

intervenit în comuna Odobeşti - sat Brâncoveanu pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit la o anexă gospodărească (magazie). Din primele cercetări efectuate la faţa 

locului, se pare că incendiul s-a produs din cauza utilizării focului deschis pentru 

arderea vegetaţiei uscate din grădină. Nesupravegherea arderii a făcut ca flăcările să 
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se extindă la magazia (din lemn) situată în imediata apropiere, care a ars pe o 

suprafaţă de 70mp; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 13 solicitări. 

 - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 11 

solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu la 2(două) solicitări.   

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

*   *   * 

 Creşterea alarmantă a arderilor necontrolate din această perioadă este 

favorizată de aceste zile calde de primăvară, dar mai ales de inconștiența unor 

cetățeni care găsesc cea mai bună metodă de curățare a terenurilor este incendierea 

acestora. Îngrijorător este faptul că acești oameni nu conştientizează cât de gravă 

este acțiunea lor care poate duce la un adevărat dezastru. 

  Aprinderea miriștilor se face intenționat de către cetățeni, dar sunt și situații 

în care focurile aprinse în gospodarii scapă de sub control, mai ales din cauza 

vântului puternic, extinzându-se la vecinătăţi.  

 O altă categorie de „incendiatori” o constituie fumătorii care, trecând pe lângă 

miriști sau păduri, aruncă în mod reflex restul de țigară, la întâmplare, fără a se 

gândi la consecințe.  

 Pe fondul lipsei de educație și supraveghere, copiii, prin folosirea focului 

deschis, pot declanșa incendii, generând adevărate tragedii.  

 Un rol important în prevenirea arderilor necontrolate, în plan teritorial, îl au 

autoritățile administrației publice locale care, prin toate pârghiile legale de care 

dispun, trebuie să conștientizeze și să determine po pulația să se comporte și să 

acționeze astfel încât, prin acțiunile de igienizare a terenurilor, să nu se ajungă la 

incendii devastatoare.  

 De reținut este faptul că arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi 

miriştilor se face numai cu acceptul organelor de mediu și pe baza permisului de 

lucru cu foc eliberat de primar sau de șeful serviciului voluntar pentru situații de 
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urgență (SVSU) și numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea 

propagării focului la vecinatăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. 

 Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie 

uscată şi resturi vegetale poate avea consecinţe grave asupra comunităţii prin 

pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului 

înconjurător. 

 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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