MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
"BASARAB I" DÂMBOVIŢA
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice
persoana de contact: maior Eduard ȚELEA – tel. 0722743485 / 0722534344

Buletin Informativ – 07.11.2011 - ATENŢIE la arderile 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 05-06 noiembrie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la
5(cinci) arderi necontrolate, în care au ars cca.7,5ha de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul Târgovişte (com.Ulmi - 5000mp);
 Detaşamentul Găeşti (com.Ulieşti - 6000mp);
 Detaşamentul Titu (or.Titu - 1,5ha);
 Pichetul Potlogi (com.Corbii Mari - 5ha).
 Sâmbătă – 05 noiembrie, la ora 21:03, pompierii de la Detaşamentul
Moreni au intervenit în comuna Ocniţa pentru stingerea unui incendiu izbucnit la
bucătăria unei locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că un coş de fum
neprotejat termic faţă de elementele combustibile din structura acoperişului a fost
cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: bucătăria pe o suprafaţă de
cca.15mp şi obiecte de uz gospodăresc;
 Duminică – 06 noiembrie, la ora 10:25, pompierii de la Garda Fieni au
fost solicitaţi în comuna Pietroşiţa pentru transportarea unei persoane
supraponderale de la locuinţa sa la ambulanţa SAJ;
 Duminică – 06 noiembrie, la ora 21:56, pompierii de la Garda Răcari au
acţionat în oraşul Răcari pentru salvarea unei porcine căzută într-un bazin cu
adâncimea de cca.2m;
 Echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit în această
perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 6(şase) solicitări.

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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arterială, cefalee, amețeli, vărsături şi dureri abdominale.
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Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: hipertensiune

Arderile necontrolate din ultima perioadă continuă să amenințe siguranța
cetățenilor, a gospodăriilor acestora şi pun în pericol și traficul rutier.
Facem apel către cetățenii dâmboviţeni să respecte măsurile obligatorii ce
se impun la arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, mai ales că
traversăm o perioadă secetoasă.
MĂSURI OBLIGATORII:
 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.
 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 meteo fără vânt;
 Parcelaţi miriştea în suprafeţe de maxim 10 hectare prin fâşii arate;
 Supravegheaţi permanent arderea până la finalizarea ei.
În continuare, cadrele inspecţiei 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

Cetăţeni, nu uitaţi!
Printr-un comportament preventiv, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale.
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Valoarea sancțiunii contravenționale este cuprinsă între 1000-2500 lei.
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vegetaţiei uscate şi sancţionarea contravenţională a acestora.

