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Buletin Informativ – 26.09.2011 - 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 24-25 septembrie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 20
arderi necontrolate, în care au ars cca.31ha de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul Târgovişte (Mun.Târgovişte - 10ha, com.Bucşani 3000mp, com.Răzvad - 1,2ha şi com.Nucet - 1ha);
 Detaşamentul Găeşti (com.Petreşti - 2,5ha);
 Detaşamentul Titu (or.Titu - 2500mp, com.Sălcioara - 5500mp,
com.Gura Şuţii - 3000mp, com.Produleşti - 3ha şi com.Braniştea 1,5ha );
 Detaşamentul Moreni (com.I.L.Caragiale - 3,5ha);
 Garda Răcari (or.Răcari - 1ha)
 Garda Corneşti (com.Corneşti - 200mp);
 Garda Vişina (com.Vişina - 1000mp şi com.Petreşti - 1000mp)
 Pichetul Potlogi (com.Potlogi - 2ha, com.Corbii Mari - 1ha şi
com.Găiseni/jud.Giurgiu - 3ha).
 Sâmbătă – 24 septembrie, la ora 02:55, pompierii de la Detaşamentul
Târgovişte au intervenit pe strada av.Niegel din Mun.Târgovişte pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la două autoturisme. Din primele cercetări efectuate la faţa
locului, se pare că un scurtcircuit electric (provocat de un cablu electric defect sau
neizolat corespunzător) a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Incendiul s-a
parcat în faţa acestuia. Autoturismul de teren a ars în partea din faţă (instalaţia
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electrică, elemente combustibile din compartimentul motor, aripi, capotă, bară,
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produs la un autoturism de teren, flăcările extinzându-se şi la un alt autoturism

faruri, proiectoare, anvelope, s.a.), iar al doilea autoturism în partea din spate (bară,
stopuri, anvelope, banchetă, portbagaj, s.a.);
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 Sâmbătă – 24 septembrie, la ora 04:48, pompierii de la Garda Corneşti au
intervenit în comuna Corneşti - sat Ibrianu pentru salvarea unei cabaline căzută întro fosă septică cu adâncimea de 2m;
 Sâmbătă – 24 septembrie, la ora 12:29, pompierii de la Garda Vişina au
intervenit cu două autospeciale în comuna Vişina - sat Izvoru pentru stingerea unui
incendiu izbucnit în grădina unei gospodării. Un rest de ţigară apinsă aruncat la
întâmplare, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a ars o
căpiţă de fân (cca.2 tone fân);
 Sâmbătă – 24 septembrie, la ora 14:32, pompierii de la Detaşamentului
Titu au intervenit cu 2(două) autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la
o gospodărie din localitatea Sălcuţa. Se pare că un mijloc de încălzire locală lăsat
nesupravegheat a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: o anexă
(adăpost animale) pe cca.20mp, o bucătărie de vară pe cca.30mp şi piese de
mobilier;
 Sâmbătă – 24 septembrie, la ora 17:45, pompierii de la Detaşamentul
Târgovişte au intervenit pe strada pr.Toma Georgescu din Mun.Târgovişte pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Din primele cercetări efectuate la
faţa locului, se pare că jocul copiilor cu focul a fost cauza probabilă a producerii
incendiului.
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 15 solicitări.
- Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 8(opt)
solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la
7(şapte) solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme
și abdominale.
Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
*
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din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, dureri lombare,

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 atât cetățenii, cât și 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
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.
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

Nerespectarea acestor prevederi legale, atrage sancţiuni contravenţionale
asupra persoanelor găsite vinovate.
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legislaţiei în vigoare.
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vegetale şi a vegetaţiei uscate şi sancţionarea contravenţională a acestora conform

