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 Pompierii dâmbovițeni plantează copaci la Lucieni 

 

 LUNA PĂDURII, eveniment anual ce se desfăşoară în perioada 15 martie – 15 

aprilie, este unul din cele mai importante evenimente în domeniul silvic şi ecologic.

 În această perioadă, în întreaga țară se desfășoară campania ”LUNA 

PLANTĂRII ARBORILOR” , activitate care reprezintă o modalitate de sensibilizare 

a publicului și a factorilor decizionali cu privire la importanța pădurii, a rolurilor 

esențiale de menținere a echilibrului ecologic. 

 Pompierii dâmbovițeni se alătură campaniei desfășurate de Direcția Silvică 

Dâmbovița în data de 23 martie 2017 în încercarea de a asigura generației următoare un 

aer mai curat și o climă mai blândă. În această zi, 23 de pompieri din cadrul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița au 

participat la acțiunea de plantare puieți în fondul forestier administrat de către Ocolul 

Silvic Târgoviște, pe raza comunei 

Lucieni. Actiunea de plantare a avut loc 

într-un șantier de împădurire pe o 

suprafață de 4.39 ha. Au fost plantați 

aproximativ 1000 de puieți de plop alb 

și plop negru.  

 Împreună cu pompierii 

dâmbovițeni au fost și voluntarii ISU, 

precum și 15 elevi de la Școala Gimnazială Lucieni. 
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 Acțiunea desfășurată astăzi face parte din misiunile inspectoratului și anume, 

aceea de a fi un permanent sprijin al comunității arătând că este responsabilitatea 

fiecăruia dintre noi să ne îngrijim să lăsăm în urmă un mediu sănătos urmașilor noștri. 
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