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INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”BASARAB I”
AL JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA

BULETIN INFORMATIV– 10.08.2015 - Un weekend “incendiar” pentru
pompierii dâmboviţeni.
În acest sfârşit de săptămână, 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 7(şapte) incendii de
vegetaţie, în care au ars cca. 7(şapte) hectare de vegetaţie uscată şi mirişte, astfel:
 Detaşamentul Târgovişte (com.Dragomireşti - 800mp; com.Lucieni 1,5ha);
 Detaşamentul Moreni (com.Filipeştii de Pădure - 100mp);
 Garda Potlogi (com.Potlogi - 500mp);
 Garda Corneşti (com.Corneşti - 6000mp; com.Niculeşti - 5000mp;
com.Cojasca - 4ha );
 Garda Răcari (oraş Răcari - 3000mp);
 Sâmbătă - 08 august, la ora 00:44, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic (magazin)
situat pe strada Mr.Brezişeanu Eugen din mun.Târgovişte. Din cercetările efectuate, se
pare că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric produs din cauza unui
conductor electric defect. Au ars cca.500kg articole textile depozitate în magazin;
 Sâmbătă - 08 august, la ora 03:06, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au
fost solicitaţi pe strada Vasile Voiculescu din mun.Târgovişte pentru a debloca uşa unui
apartament;
 Sâmbătă - 08 august, la ora 17:03, pompierii de la Garda Fieni au intervenit în
comuna Runcu pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei locuinţe. Din
cercetările efectuate, se pare că un coş de fum deteriorat a fost cauza probabilă a
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producerii incendiului, în care au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.50mp şi
obiecte de mobilier;
 Sâmbătă - 08 august, la ora 18:56, pompierii de la Garda Vişina au intervenit în
comuna Răscăeţi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei locuinţe.
Din cercetările efectuate, se pare că incendiul a fost provocat de jarul sau scânteile
purtate de vânt de la un foc deschis făcut în aer liber, fără supraveghere. Au ars:
acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.80mp şi cca. 3000kg plante furajere (fân);
 Sâmbătă - 08 august, la ora 19:21, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din comuna
Crângurile. Din cercetările efectuate, se pare că jocul copiilor cu focul a fost cauza
probabilă a producerii incendiului, în care au ars: acoperişul anexei pe o suprafaţă de
cca.30mp, aparatură electrocasnică şi elemente de tâmplărie din lemn;
 Duminică - 09 august, la ora 03:58, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte
au intervenit pe strada Radu de la Afumaţi din mun.Târgovişte pentru stingerea unui
incendiu izbucnit la o autoutilitară a Direcţiei de salubritate a Primăriei Municipiului
Târgovişte. Din cercetările efectuate, se pare că folosirea intenţionată a unei surse de
aprindere pentru a genera incendiu a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în
care au ars 2(două) anvelope spate şi prelata autoutilitarei;
 Duminică - 09 august, la ora 10:26, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte
au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în grădina unei gospodării din
comuna Aninoasa, unde au ars cca.4000kg de fân. Din cercetările efectuate, se pare că
incendiul a fost generat de autoaprinderea plantelor furajere (fân). Intervenţia promptă a
pompierilor a salvat din calea flăcărilor locuinţa proprietarului, situată în apropierea
locului incendiului;
 Duminică - 09 august, la ora 16:18, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte
au intervenit în comuna Nucet pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei
locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că folosirea intenţionată a unei surse de
aprindere pentru a genera incendiu a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în
care au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.150mp, plante furajere şi alte bunuri
depozitate în podul locuinţei;
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 Duminică - 09 august, la ora 16:26, pompierii de la Detaşamentul Moreni au
fost solicitaţi pe strada 22 Decembrie din mun.Moreni pentru a transporta un pacient de
la apartamentul său la ambulanţa SAJ;
 Duminică - 09 august, la ora 17:35, pompierii de la Garda Fieni au fost
solicitaţi în comuna Moroeni pentru salvarea unei bovine care căzuse într-un canal.
Echipajul de pompieri a acţionat cu mijloacele din dotare pentru scoaterea la suprafaţă a
animalului;
 Duminică - 09 august, la ora 21:18, pompierii de la Garda Voineşti au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei locuinţe din
comuna Tătărani. Din cercetările efectuate, se pare că incendiul a fost provocat de un
scurtcircuit electric produs din cauza unui conductor electric defect. Au ars: obiecte de
mobilier şi aparatură electrocasnică din dormitor;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 53 de solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din
diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, lipotimie, afecţiuni renale, dureri
abdominale, toracice şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament
de specialitate.
*

*

*

ATENŢIE CETĂŢENI !
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa face apel către
cetățenii dâmboviţeni să înceteze a mai da foc vegetaţiei uscate, miriştilor şi resturilor
vegetale, mai ales că traversăm o perioadă caniculară şi secetoasă, iar legislaţia în
vigoare stipulează foarte clar că: „În perioadele de caniculă şi secetă prelungită
arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă”.
Trebuie înţeles faptul că aceste incendii de vegetaţie reprezintă un pericol
pentru viaţă, bunuri şi mediu, fiind o ameninţare pentru siguranța cetățenilor şi a
gospodăriilor acestora, afectând de multe ori și traficul rutier, prin reducerea vizibilităţii
din cauza fumului care inundă căile rutiere, situaţii care pot genera adevărate tragedii.
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Persoanele care nu respectă prevederile legale privind arderea miriştilor,
resturilor vegetale şi a vegetaţiei uscate riscă a fi sancţionate contravenţional, conform
legislaţiei în vigoare.
Cetăţeni, nu uitaţi!
Printr-un comportament preventiv, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale.
COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
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