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INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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Buletin Informativ – 20.07.2012 - Atenţie la incendiile de vegetaţie!   

  

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 În această perioadă, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 3(trei) incendii 

de vegetaţie, în care au ars cca.2(două) hectare de vegetaţie uscată, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte (mun.Târgovişte - 100mp); 

 Detaşamentul Găeşti (com.Mătăsaru - 2500mp; com.Crângurile - 5000mp);  

 Detaşamentul Titu (oraş Titu/sat Sălcuţa - 1ha) 

 Ieri - 19 iulie, la ora 19:31, pompierii de la Garda Vişina au intervenit în 

comuna Petreşti - sat Ioneşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei 

locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că utilizarea focului deschis în spaţii cu 

pericol de incendiu (podul casei) a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au 

ars: acoperişul locuinţei pe o suprafaţă de cca.130mp, elemente de tâmplărie, obiecte 

de mobilier, aparatură electronică şi electrocasnică şi materiale textile; 

 Astăzi - 20 iulie, la ora 00:43, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un magazin mixt aparţinând unui 

operator economic din comuna Aninoasa - sat Săteni. Un scurtcircuit electric produs 

de un conductor electric defect, se pare că a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului, în care au ars: o masă din lemn şi o triplă electrică; 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 14 solicitări. 

Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din 

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, dureri lombare şi 

abdominale. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

*   *   * 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa atenționează 

atât cetățenii, cât și instituțiile și operatorii economici asupra respectării prevederilor 
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legislaţiei în vigoare,  în care se stipulează foarte clar:  „În perioadele de caniculă şi 

secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este 

interzisă”. 

 Persoanele care nu respectă prevederile legale privind arderea miriştilor, 

resturilor vegetale şi a vegetaţiei uscate vor fi sancţionate contravenţional, conform 

legislaţiei în vigoare. Valoarea sancțiunii contravenționale este cuprinsă între 1000-

2500 lei. 

Cetăţeni, nu uitaţi! 

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

 

Compartiment Informare şi Relaţii Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa 


