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Buletin Informativ – 03.10.2011 - Atenţie la arderile necontrolate!

În acest sfârșit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul
I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Sâmbătă, 01 octombrie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 12 arderi
necontrolate, în care au ars cca.39ha de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul Târgovişte (com.Ulmi - 2ha);
 Garda Voinești (com.Voinești - 2800mp);
 Garda Vișina (com.Șelaru - 300mp vegetație uscată și gunoi menajer);
 Detaşamentul Titu (com. Braniștea - 10 ha şi com.Sălcioara - 1,5ha);
 Garda Potlogi (com.Potlogi - 700mp şi com.Corbii Mari - 10ha; com.
Găiseni-jud.Giurgiu - 5000mp).
 Detaşamentul Moreni (com.Iedera - 1ha);
 Garda

Corneşti

(com.Niculești

-

5ha;

com.Cornești

-

3ha;

com.Butimanu - 5ha);
 Echipa pirotehnică a fost solicitată în localitatea Văcărești pentru ridicarea
unor elemente de muniție descoperite în podul unei contrucții. Au fost ridicate 14
cartușe 7,92 mm care erau în stare de funcționare. Muniția a fost transportată și
depozitată în vederea distrugerii ulterioare.
 Duminică – 02 octombrie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 12 arderi
necontrolate, în care au ars cca.39ha de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul Târgovişte (com.Ulmi - 50ha; com.Văcărești - 6,4ha);
 Detaşamentul Titu (com.Gura Șuții - 2ha);

 Detaşamentul Moreni (com.Dărmănești - 200mp);
 Detașamentul Găești (com.Petrești, A1, Km 66 - 2000mp);
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 Garda Răcari (com.Conțești - 1,6ha).
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 Garda Potlogi (com.Odobești - 3ha şi com.Potlogi - 1000mp).

 Un echipaj de pompieri de la Garda Potlogi a acționat pe autostrada A1 la
km 50 pentru asigurarea zonei în urma unui acident rutier. Au fost decuplate bornele
de la acumulatorul unui autovehicul și sablată partea carosabilă.
Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 21 solicitări. SMURD
Târgoviște a intervenit la 14 solicitări, iar echipajul SMURD Titu a intervenit la 7
solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme
din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, dureri
lombare,renale și abdominale.
* * *
Având în vedere faptul că în ultima perioadă s-au intensificat arderile
necontrolate (incendiile de vegetație uscată şi mirişte), Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa atenționează cetățenii, instituțiile și
operatorii economici cu privire la măsurile obligatorii ce se impun la arderea
miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, astfel :
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

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;
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 Izolaţi zona de ardere faţă de drumuri, construcţii, instalaţii, fond forestier,
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de urgenţă;

 Supravegheaţi permanent arderea până la finalizarea ei.
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 sancțiunii contravenționale este cuprinsă între 10002500 lei.
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