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BULETIN INFORMATIV nr.83 – 02.07.2017
Acţiuni de intervenţie şi activităţi preventive ale I.S.U. “Basarab I” Dâmboviţa
în perioada 26 iunie - 02 iulie 2017.
În perioada 26 iunie - 02 iulie 2017, echipajele de intervenţie din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa au fost
solicitate să intervină la următoarele evenimente: 8 incendii la gospodăriile populaţiei
(locuinţe, anexe gospodăreşti, plante furajere), 2 incendii de vegetaţie, 8 acţiuni pentru
asigurare zonă, 7 acţiuni pentru asistenţa persoanelor, 3 acţiuni la alte situaţii de urgenţă
(degajare copaci căzuţi pe carosabil), 2 acţiuni de evacuare a apei din gospodăriile
populaţiei.
Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate să
intervină în această perioadă la 135 cazuri medicale.
* * *
Personalul Inspecţiei de Prevenire a desfăşurat, în perioada menţionată,
următoarele activităţi preventive: 6 controale pe linia prevenirii incendiilor şi 2
controale pe linia avizării - autorizării, fiind aplicate 14 sancţiuni contravenţionale
principale. Nu au fost aplicate sancţiuni complementare.
Totodată, pe timpul controalelor au fost desfăşurate şi activităţi de informare
preventivă, fiind executate exerciţii de evacuare şi exerciţii de intervenţie cu personalul
aflat la locul de muncă.
În data de 29 iunie 2017, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al
județului Dâmboviţa, în cooperare cu comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
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(CLSU) al comunei Mătăsaru, a desfăşurat un exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren la
un grup (cvartal) de locuinţe din satul Odaia Turcului - comuna Mătăsaru, fiind create 3
situaţii operative speciale (incendiu, cutremur, accident rutier).
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