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 BULETIN INFORMATIV– 24.07.2015 - 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: 

 Joi - 23 iulie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 3(trei) incendii de 

vegetaţie, astfel: 

 Detaşamentul Titu a intervenit în com.Produleşti, unde au ars cca. 

2000mp vegetaţie uscată; 

 Garda Potlogi a intervenit în com.Corbii Mari:  

- în satul Ungureni, unde au ars cca. 2000mp vegetaţie uscată;  

- în satul Grozăveşti, unde au ars cca. 3000mp vegetaţie uscată. 

  Joi - 23 iulie, la ora 19:09, pompierii de la Detaşamentul Titu au intervenit 

pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei anexe gospodăreşti (pătul) din 

comuna Sălcioara. Din cercetările efectuate, se pare că incendiul a fost provocat de un 

scurtcircuit electric produs din cauza unui conductor electric defect ori neizolat 

corespunzător. Au ars: acoperişul anexei pe o suprafaţă de cca.70mp şi cca.2500 kg 

plante furajere depozitate în pătul; 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 33 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. 

*     *     * 
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 Având în vedere faptul că traversăm o perioadă caniculară şi secetoasă, iar 

riscul de incendiu este crescut, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” 

Dâmboviţa reaminteşte cetăţenilor câteva recomandări preventive: 

 în perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei 

uscate şi a resturilor vegetale este interzisă; 

 restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări ce 

creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de 

substanţe volatile sau supraîncălziri excesive; 

 asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, 

rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje ce conţin lichide inflamabile sau gaze 

lichefiate sub presiune; 

 supravegherea permanentă a copiilor în vederea preîntâmpinării jocului acestora 

cu focul; 

 Cetăţenii care doresc să se relaxeze la un grătar în aer liber, turiştii şi amatorii de 

drumeţii montane, vor respecta următoarele măsuri preventive:  

 instalarea corturilor şi grătarelor se face numai în locurile de popas special 

amenajate în acest sens; 

 focurile de tabără şi cele pentru prepararea mâncării pot fi aprinse doar în locurile 

special amenajate, cât mai îndepărtate de vegetaţie şi în nici un caz pe timp de 

secetă excesivă ori în condiţii de vânt; 

 focul nu va fi niciodată lăsat nesupravegheat; 

 înainte de plecare focul va fi stins complet; 

 supravegherea permanentă a copiilor; 

 menţinerea curăţeniei în pădure: hârtiile, resturile de mâncare ori sticlele vor fi 

aruncate numai în locurile special amenajate; 

 la cazare: se vor solicita de la recepție/administrator informații referitoare la 

regulile de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate în spațiile de cazare, a 

modului de comportare, evacuare și de anunțare în timp util în caz de incendiu; 

 în spaţiile de cazare: nu se vor utiliza consumatori electrici improvizaţi sau care 

prezintă defecțiuni, nu se va lăsa sub tensiune aparatura electrică nesupravegheată 
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şi nu se va modifica destinaţia circuitelor existente. În situaţia în care se observă 

deficienţe în acest sens se va sesiza imediat administraţia unităţii de cazare; 

Anunţaţi imediat orice incendiu pe care îl observaţi la 112 ! 

Cetăţeni, nu uitaţi! 

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