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Buletin Informativ – 04.04.2012 - O zi “de foc” pentru pompierii dâmboviţeni.   

 Ieri, 03 aprile 2012, a fost o zi “de foc” pentru echipajele de de intervenţie din 

cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa, care au 

intervenit la nu mai puţin de 21 de incendii de vegetaţie, în care au ars cca.43 

hectare de vegetaţie uscată şi cca.15 hectare de litieră de pădure, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte (mun.Târgovişte - 4300mp şi com.Dragomireşti 

- 800mp); 

  Detaşamentul Găeşti (com.Hulubeşti - 1ha, com.Mogoşani - 1300mp şi 

com.Petreşti - 2ha);  

 Detaşamentul Pucioasa (oraş Pucioasa - 300mp, com.Pietroşiţa - 3ha, 

com.Vulcana Pandele - 3500mp, com.Glodeni - 5ha, com.Moţăieni - 5ha 

şi com.Doiceşti - 1500mp); 

 Detaşamentul Moreni (mun.Moreni - 3ha şi com.Ocniţa - 18ha); 

 Detaşamentul Titu (com.Gura Şuţii - 8ha); 

 Garda Voineşti (com.Cândeşti - 1,1ha); 

 Garda Răcari (com.Tărtăşeşti - 4ha); 

 Pichetul Potlogi (com.Potlogi - 1ha şi com.Corbii Mari - 5ha); 

 Cu toate că zilnic, prin intermediul mass - media, s-au difuzat atenţionări 

privind interzicerea arderii resturilor vegetale, a vegetaţiei uscate şi miriştii 

fără respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, unii cetăţeni continuă 

igienizarea terenurilor, prin a da foc resturilor vegetale şi vegetaţiei uscate, fără a 

supraveghea arderea şi a respecta măsurile specifice obligatorii. 

 Reamintim că aceste evenimente pot avea consecinţe grave asupra 

comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale 

importante şi afectarea mediului înconjurător.  

 Persoanele care nu respectă prevederile legale privind arderea miriştilor, 

resturilor vegetale şi a vegetaţiei uscate vor fi identificate şi sancţionate 

contravenţional, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă între 1000 - 2500 lei. 
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 Tot ieri, pompierii dâmboviţeni au mai intervenit la 3(trei) incendii produse 

la gospodăriile populaţiei. toate pornind de la negijenţa proprietarilor care au utilizat 

focul deschis în curte/grădină, lăsându-l nesupravegheat, flăcările propagându-se şi 

la locuinţele şi anexele situate în imediata vecinătate, astfel: 

  - la ora 15:20, în comuna Glodeni - sat Guşoiu, pompierii de la 

Detaşamentul Pucioasa au intervenit pentru stingerea unui incendiu în care au 

ars: o magazie din lemn pe o suprafaţă de cca.100mp, cca.500kg fân şi lemne de 

foc. Din cauza drumului inaccesibil pentru autospeciala de intervenţie, pompierii 

au parcurs cca.700 m pe jos până la locul evenimentului, lichidând incendiul cu 

ajutorul stingătoarelor şi a găleţilor cu apă; 

 - la ora 15:56, pompierii de la Garda Voineşti au intervenit pentru stingerea 

unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (bucătărie) din comuna 

Bărbuleţu. Au ars: bucătăria şi casa pe o suprafaţă de cca.100mp, piese de 

mobilier şi articole textile (îmbrăcăminte); 

 - la ora 16:17, pompierii de la Garda Corneşti au intervenit pentru stingerea 

unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (adăpost de animale) din 

comuna Cojasca - sat Iazu. Au ars: acoperişul anexei şi al casei pe o suprafaţă de 

cca.60mp; 

Cele trei incendii nu s-au soldat cu victime. 

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

ieri pentru a acorda ajutor medical de urgență la 21 solicitări. 

Echipajele SMURD au intervenit astfel: SMURD Târgoviște la 11solicitări, 

SMURD Titu la 4(patru) solicitări, SMURD Moreni şi SMURD Găeşti la câte 

3(trei) solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: 

traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, 

afecţiuni respiratorii, halenă alcoolică, dureri lombare şi abdominale. Pacienţii au 

fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

Cetăţeni, nu uitaţi! 

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