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 COMUNICAT DE PRESĂ 28.08.2017 

 

CONFERIȚA DE PRESĂ 

 I. ANALIZA STATISTICĂ A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  

produse la nivelul zonei de competenţă a I.S.U. ”BASARAB I” AL 

JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA în luna august 2017 

  

 I. SITUAŢIA INTERVENŢIILOR: 

În luna august a anului 2017, serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă 

au fost alertate la 662 situaţii de urgenţă şi alte evenimente (în medie 30 pe zi), din 

care:  

 - 20 incendii (3%); 

 - 80 incendii de vegetaţie şi altele (12%); 

 - 489 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (74%); 

 - 17 alte situaţii de urgenţă (3%);1 

 - 15 acţiuni pentru asistenţa persoanelor (2%); 

 - 41 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (6%)2; 

De asemenea, la nivelul subunităţilor  inspectoratului, s-au executat un număr de 

5 activităţi de instruire şi recunoaştere şi 5 exerciţii cu forţe în teren. 

Pe timpul intervenţiilor (excluzând intervenţiile SMURD) au fost salvate 3 

persoane (adulte) şi protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 1.366.500 lei. 

Tot pe timpul intervenţiilor au fost salvate 2 animale mari.  

 În urma situaţiilor de urgenţă (excluzând intervenţiile SMURD) 1 persoană 

(adultă) a decedat, iar 3 persoane (adulte) au fost rănite. 

                                                           
Notă: 1. - alte situaţii de urgenţă – misiuni pirotehnice, fenomene meteo periculoase, alunecări de teren, înlăturarea 

efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice, etc. 

           2. - acţiuni pentru protecţia comunităţilor - asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de 

circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de animale, etc. 
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 II. ANALIZA STATISTICĂ A INCENDIILOR 

În luna august a anului 2017, la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, s-au produs 20 incendii.                                                               

Pe timpul incendiilor au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 

1.078.500 lei și s-au produs pagube estimate la 312.000 lei. În urma acestor situaţii de 

urgenţă nu s-au înregistrat victime. 

Aceste evenimente s-au datorat în special următoarelor împrejurări 

determinante: instalaţii electrice defecte (10), aparate electrice improvizate sau 

nesupravegheate (1), mijloace de încălzire nesupravegheate sau improvizate (1), jocul 

copiilor cu focul (1), alte împrejurări (1), fumat (2), foc deschis (2) şi acţiune 

intenţionată (3).  

Ponderile surselor de aprindere se prezintă astfel: instalaţii electrice defecte 47%, 

aparate electrice improvizate sau nesupravegheate 5%, mijloace de încălzire 

nesupravegheate sau improvizate 5%, jocul copiilor cu focul 5%, alte împrejurări 5%, 

fumat 10%, foc deschis 10% şi acţiune intenţionată 13%.  

După tipul proprietăţii 75% din totalul incendiilor au izbucnit la proprietăţi 

individuale (15 incendii), 20% în domeniul privat român sau străin (4 incendii) şi 5% 

în domeniul public sau privat al statului (1 incendiu). 

La  locuinţele şi anexele acestora, în luna august a anului 2017, s-au înregistrat 

15 incendii, ce au produs pierderi materiale în valoare de aprox. 181.550 lei. Dintre 

acestea 13 au avut loc în mediul rural (86,7%), iar 2 în mediul urban (13,3 %). 

   III. INTERVENŢII S.M.U.R.D. 

SMURD a intervenit în luna august a anului 2017 la 489 cazuri (în medie 22 

pe zi), acordând ajutor medical de urgenţă sau descarcerare la 475 persoane (441 adulţi 

şi 34 copii). 

Din numărul total al persoanelor asistate 429 au fost transportate la UPU/CPU 

de către echipajele SMURD, 7 au fost predate altor echipaje, 36 au refuzat transportul la 

UPU/CPU iar 3 nu au necesitat transport. 

 IV. PREVENIREA INCENDIILOR 

În luna august 2017, Inspecția de Prevenire a efectuat 42 de controale (efectuate 

pe timpul programului normal de lucru, în afara acestuia, precum şi în weekenduri şi 

sărbători legale): 9 la obiective de investiții; 30 la instituții/operatori economici; 3 la 

localități. 

 În urma controalelor s-au constatat: 61 de deficiențe, 1 deficiență fiind soluționată 

pe timpul controlului. Au fost aplicate 53 de sancțiuni contravenționale, din care: 6 de 

amenzi în cuantum de 5.000 lei și 47 de avertismente. 

 A fost soluționată 1 de petiție primită de la cetățeni în domeniul apărării 

împotriva incendiilor. 

 Pe timpul controalelor, cât și în afara acestora, s-au desfășurat 193 activități de 

sprijin şi îndrumare, asistență tehnică de specialitate: 31 pe segmentul avizare-

autorizare, 162 pe segmentul prevenirii incendiilor, 160 pe timpul controalelor și 2 

altele decât cele pe timpul controalelor. 
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 S-au executat 4 activităţi de verificare a respectării măsurilor de prevenire a 

situaţiilor de urgenţă cu prilejul desfăşurării unor activităţi cu public numeros 

(manifestări cultural-artistice, sportive, religioase, acţiuni de protest, vizite demnitari).  

 Pe linia informării preventive s-au desfășurat 16 activităţi specifice care vizează 

diseminarea către populaţie a măsurilor de prevenire, precum şi a modului de 

comportare ce trebuie urmat, atât premergător, pe timpul manifestării tipurilor de risc, 

cât şi posteveniment, în scopul preîntâmpinării apariţiei sau al diminuării efectelor 

tipurilor de risc asupra comunităţilor. 

 Pe linia activității de avizare și/sau autorizare au fost emise 2 autorizații de 

securitate la incendiu(2 operatori economici) și 6 avize de securitate la incendiu (Școala 

din satul Lazuri comuna Comișani,4 operatori economici și Centrul Social pentru 

Persoane Vârstnice Pucioasa). 

 

II. PREVENIREA INCENDIILOR DE VEGETATIE 

Aceste incendii survin în urma dorinței cetățenilor de a igieniza terenurile și de a 

le pregăti pentru anumite lucrări agricole. 

Intervenția specializată pentru stingerea acestor arderi necesită utilizarea unui 

volum apreciabil de resurse, costurile acestor intervenții sunt semnificative.  

Pericolul mare la incendiile de vegetație uscată îl reprezintă nerespectarea 

distanțelor de siguranță față de locuințe, anexe gospodărești, depozite de furaje, păduri, 

plantații, rețele electrice, rețele de telefonie, sonde, conducte ce transportă gaze și 

lichide combustibile, căi de circulație. 

Pentru evitarea producerii unor astfel de evenimente, instituția noastră 

atenționează atât cetățenii, cât și instituțiile  și operatorii economici asupra obligativității 

respectării prevederilor legislației în vigoare.  

În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere cetățenii au obligația de a 

solicita și a obține, de la autoritățile competente următoarele: 

- accept de la Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița; 

- permis de lucru cu focul (Emiterea permisului se face prin grija primarului de 

către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în 

acest sens. conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, 

aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007).  

În lunile iunie, iulie și august,  I.S.U. Dâmbovița s-a confruntat cu un număr de 

102 incendii provocate de arderea vegetației uscate, iunie: 1, iulie: 17, august: 84. 

Comparativ cu anul 2016, observăm o scădere a acestora. În aceeași perioadă analizată  

din  anul 2016, au avut loc 290 incendii provocate de arderea vegetației uscate. 

Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 modificată și completată  prin Legea 

nr. 265/2006 privind protecția mediului, deținătorii legali de terenuri ”nu ard miriștile, 

stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității competente pentru 

protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare 
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pentru  situații de urgență”. De asemenea, arderea vegetației uscate și a resturilor 

vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, 

pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici. 

AMENZI PREVĂZUTE DE LEGE 

A.P.M.: Legea nr. 256/2006 prevede amenzi pentru arderea vegetației uscate fără 

acceptul Agenției pentru Protecția Mediului cuprinse între 3000 și 6000 de lei pentru 

persoanele fizice și 25000-50000 de lei pentru cele juridice. 

I.S.U: Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1000 – 2500 de 

lei conform prevederilor H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor - Art. 1 alin. 3 lit. r) 

”arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, 

fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea 

propagării focului la vecinătăţi”. 

CUM SE FACE CORECT IGIENIZAREA PRIN ARDERE  

  În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi 

a resturilor vegetale este interzisă (Respectarea acetor prevederi este verificată de 

primar împreună cu comitetul local pentru situaţii de urgenţă, prin şeful serviciului 

voluntar pentru situaţii de urgenţă sau o persoană desemnată în acest sens). 

 Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:  

a) condiţii meteorologice fără vânt;  

b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;  

c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole 

vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;  

d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;  

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere 

a eventualelor incendii;  

f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi 

mijloacelor de stingere necesare;  

g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei 

cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;  

Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.  

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea 

următoarelor prevederi generale:  

a) condiţii meteorologice fără vânt;  

b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi 

astfel încât arderea să poată fi controlată;  

c) executarea arderii în zone care să permită propagarea focului la fondul 

forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, 

conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri 

materiale combustibile;  

d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 

5m;  
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e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;  

f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;  

g) supravegherea permanentă a arderii;  

h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;  

i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.  

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă 

obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.  

    Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de 

vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de 

proprietarii de drept ai terenurilor 

De asemenea, vă facem cunoscute prevederile Legii nr. 307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor - Art. 5. - Persoanele fizice şi juridice răspund, potrivit 

legii, de stabilirea şi aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi 

de consecinţele producerii incendiilor  și  Art. 6. - (1) Persoanele fizice şi juridice sunt 

obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva 

incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul. 

 

III. EXERCIȚIILE LUNARE PENTRU TESTAREA ȘI 

VERIFICAREA SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE ȘI 

ALARMARE 

În data de 02.08.2017, începând cu ora 10.00, s-a desfășurat exercițiul pentru 

transmiterea mesajelor de înștiințare/prealarmare și verificare a funcționării sirenelor de 

alarmare publică, organizat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 

Mesajele de înștiințare au fost transmise de ISUJ Dâmbovița. 

Scenariul a vizat manifestarea tipurilor de risc generatoare de situații de 

urgență/protecție civilă care impun alarmarea populației. 

Scopul activității a fost acela de antrenare a autorităților administrației publice 

locale, pregătirea populației prin cunoașterea semnificației semnalelor de alarmare și 

verificarea funcționării sirenelor de alarmare publică. 

Au fost transmise 150 de mesaje, fiind înștiințate: 89 unitați administrativ 

teritoriale (2 municipii, 5 orașe și 82 de comune), 23 de operatori economici/instituții și 

38 de membri ai Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.  

La nivel județean sunt 163 de sirene electrice de alarmare publică, din care la 

municipii: 17, la orașe: 20, la comune: 100 și la operatori economici 26. La nivel 

județean sunt 7 sirene electronice de alarmare publică (municipii: 3, orașe: 1, comune: 2 

și operatori economici: 1). 

În cadrul exercițiului au fost acționate centralizat 6 sirene electrice și local 93 de 

sirene electrice. Dintre cele acționate local 15 au fost la municipii, 19 la orașe, 44 la 

comune și 15 la operatori economici. 
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Pe timpul exercițiului/antrenamentului 7 localități au fost verificate de personalul 

ISUJ Dâmbovița. De asemenea, personalul ISUJ Dâmbovița a verificat, pe timpul 

exercițiului 49 de sirene, dintre acestea 46 sunt funcționale şi 3 sunt nefuncționale. 

Sirenele de alarmare publică în comandă locală au fost acționate de 141 de 

persoane (municipii: 14, orașe: 16, comune: 96 și operatori economici: 15) 

Timpul mediu de răspuns pentru acționarea sirenelor de alarmare (în minute): 

- la acționare centralizată: 1-5 minute. 

- la acționare locală: 5-20 minute. 

Zona de acoperire acustică (la nivel Județean/Municipiu/Oraș/Comuna) nu se 

poate menționa cu precizie, deoarece nu sunt realizate studii de acoperire acustică la 

nivelul unităților administrativ teritoriale, iar valorile consemnate în documente sunt 

estimate empiric de către deținători. 

Deficiențe constatate pe timpul exercițiului:  

- imposibilitatea accesului la sirene, unele dintre acestea aflându-se pe teritoriul 

unor operatori economici aflați în insolvență sau blocarea accesului prin 

montarea unor grilaje de către locatarii blocului unde sunt amplasate; 

- lipsa branșamentului la rețeaua de energie electrică; 

- motor ars sau blocat. 

 În urma exercițiului s-au făcut propuneri pentru remedierea deficiențelor, în unele 

cazuri fiind necesară relocarea sirenelor la care nu s-a putut ajunge. 
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