MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
"BASARAB I" DÂMBOVIŢA
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice
persoana de contact: Lt.colonel Eduard ȚELEA – tel. 0722743485 / 0722534344

Buletin Informativ – 06.03.2013 - 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 5(cinci)
incendii de vegetaţie, în care au ars cca.6(şase) hectare de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul Târgovişte (com.Răzvad - 6000mp);
 Detaşamentul Găeşti (com.Mătăsaru - 2000mp);
 Detaşamentul Titu (com.Costeşti Vale - 3,5ha şi oraş Titu - 1ha);
Garda Răcari (com.Conţeşti - 2000mp);
 Marţi - 05 martie, la ora 08:58, echipajul pirotehnic din cadrul
Detaşamentului Târgovişte a fost solicitat în comuna Mătăsaru, unde au fost găsite
elemente de muniţie (două proiectile explozive de calibru 100mm - cu focoase, în
stare de funcţionare şi două focoase pentru proiectile explozive de calibru 100mm)
rămase neexplodate din timpul celui de al Doilea Război Mondial. Elementele de
muniţie au fost ridicate, transportate şi depozitate în vederea distrugerii ulterioare a
acestora într-un poligon specializat;
 Marţi - 05 martie, la ora 11:40, pompierii de la Garda Corneşti au fost
solicitaţi la o casă din comuna Corneşti - sat Ungureni pentru a stinge funinginea
care s-a aprins în interiorul unui coş de fum;
 Marţi - 05 martie, la ora 12:26, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au
fost solicitaţi pe pe DN-71, pe raza comunei Nucet, pentru a asigura zona în urma
producerii unui accident rutier;

apartament în care se afla o persoană imobilizată la pat;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 18 solicitări.
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fost solicitaţi pe strada Ardealului din oraşul Pucioasa pentru a debloca uşa unui
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 Marţi - 05 martie, la ora 19:43, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa au

Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din
diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, afecţiuni
respiratorii, halenă alcoolică, dureri abdominale, lombare şi renale. Pacienţii au fost
transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
*

*

*

Unii cetăţenii şi-au făcut un obicei de a îşi igieniza terenurile şi grădinile, prin
arderea resturilor vegetale, a vegetaţiei uscate şi a miriştii, fără a respecta
prevederile legale care reglementează modul cum se efecuează aceste arderi.
Trebuie înţeles faptul că aceste incendii de vegetaţie pot pune în pericol viaţa,
bunurile materiale şi mediul şi pot afecta traficul rutier/feroviar, situaţii care pot
genera adevărate tragedii.
Pentru prevenirea şi reducerea incendiilor de vegetaţie Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa reaminteşte cetățenilor măsurile
obligatorii ce se impun la arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale:
 arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se face numai
pe baza permisului de lucru cu foc (eliberat de primărie), după ce a fost informat în
prealabil serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă şi a fost obţinut acordul
de la Agenţia pentru Protecţia Mediului;
 nu se utilizează focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de
vânt;
 nu se utilizează focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale
sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc);
 zona de ardere se izolează faţă de drumuri, construcţii, instalaţii, fond
forestier, culturi agricole vecine prin executarea de fâşii arate;
 arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor

locurile special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din
localitate în scopul arderii;
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 cetăţenii se vor interesa la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi
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materiale combustibile se face numai în locurile special amenajate;

 se va asigura supravegherea permanentă a arderii şi stingerea jarului după
încetarea acesteia.
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 10002500 lei.
Cetăţeni, nu uitaţi!
Printr-un comportament preventiv, vă protejaţi viaţa şi bunurile
materiale.
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