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10.30-11.00
Primirea invitaţilor
Piaţa Tricolorului Târgovişte

11.00-12.00
Alocuţiuni şi defilarea trupelor
Piaţa Tricolorului Târgovişte

12.00-12.30
Vizitarea expoziţiei cu tehnică de
intervenţie
Piaţa Tricolorului Târgovişte

12.30-13.00
Exerciţiu de descarcerare şi
acordare a primului ajutor
Zona Hotel Valahia – intersecţia Bulevardului
Libertăţii cu Strada Revoluţiei

13.30-14.00
Simpozion dedicat sărbătoririi ZILEI POMPIERILOR
DIN ROMANIA
Corpul K al Universităţii Valahia din Târgovişte

13 septembrie 1848 a fost şi este o dată semnificativă nu doar în
tradiţia Armei Pompierilor, ci şi în istoria modernă românilor, indiferent
de epoca istorică şi regimurile politice prin care a trecut ţara.
Aniversarea de la 13 Septembrie a fost sărbătorită încă din 1863, iar
un secol mai târziu a devenit oficial Ziua Pompierilor din România.
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Ministerul Administraţiei şi Internelor

Mircea Duşa

ministrul administraţiei şi internelor
Anul acesta se împlinesc 164 de ani de
la lupta din Dealul Spirii purtată la
13 septembrie 1848 de Compania de
pompieri condusă De căpitanul Pavel
Zăgănescu, împotriva armatei otomane
venite să înăbuşe Revoluţia romînă
paşoptistă.
Ducând mai departe această tradiţie, pompierii
români au răspuns cu aceeaşi dăruire şi devotament
în misiunile zilnice de apărare a vieţii şi bunurilor
ameninţate de incendii ori alte catastrofe, punându-şi
deseori viaţa în pericol.
La nivel naţional, Ministerul Administraţiei şi
Internelor asigură integrarea şi coordonarea

incendiilor sau a altor dezastre fac parte din acti-

acţinilor de răspuns la dezastre ale tuturor

vitatea Dumneavostră, iar campaniile de informare

instituţiilor cu responsabilităţi în acest domeniu,

a populaţiei sunt de bun augur.

într-o abordare completă.

Conform studiului GFK Trust Index apărut în luna

Doresc să subliniez faptul că acest rol depăşeşte

martie a acestui an, pe primul loc în topul

graniţele naţionale prin reprezentarea pe care

încrederii populaţiei se află pompierii. Acesta
este un motiv în plus să vă acord toată
încrederea mea şi să vă felicit pentru activitatea depusă cu mult efort şi stăruinţă.
Ştiu că, de mute ori, vă loviţi de numeroase
dificultăţi, iar activitatea Dumneavoastră nu
este una uşoară. Prin dialog, vă asigur că
vom încerca să găsim soluţii la toate
problemele cu care vă confruntaţi.
Aniversarea de astăzi ne oferă oportunitatea
de a ne întoarce la istorie şi a privi spre
viitor cu încredere. Am convingerea că
putem dezvolta împreună acest sistem
ca România să rămână un partener viabil
organismelor europene care activează în
acest domeniu.

Ministerul o asigură în cadrul Delegaţiei
Permanente a României la NATO, Cu scopul de a
realiza conectarea instituţiilor civile din România
la problematica NATO din domeniul Planificării
Urgenţelor Civile şi al cooperării civil-militare.
Asigurând reprezentarea României în Comitetul
de Planificare a Urgenţelor Civile, Ministerul
Administraţiei şi Internelor contribuile la efortul
NATO de soluţionare a unor probleme referitoare
la dezastre şi ale managementului crizelor,
inclusiv prin facilitarea contribuţiei României Cu
experţi civili în domeniul de referinţă.

Tu poţi preveni!

Serviciul Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi
Descarcerare (SMURD) este un sistem ce oferă o
creştere esenţială a calităţii şi eficienţei furnizate
persoanelor a căror viaţă este în pericol.
Acţiunile de prevenire a situaţiilor de urgenţă, a

La mulţi ani!
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Ministerul Administraţiei şi Internelor

Constantin Cătălin Chiper

secretar de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului
Aniversarea la 13 septembrie, a Zilei Pompierilor
din România, readuce în memorie sacrificiul
ostaşilor pompieri care, în anul 1848, au scis o
pagină de devotament şi demnitate naţională, în
confruntarea din Dealul Spirii cu armata venită
să înăbuşe revoluţia română.
Monumentul Eroilor Pompieri din Capitală simbol al recunoaşterii cetăţenilor faţă de cei
care s-au jertfit acum 164 de ani, pentru
idealurile de libertate naţională, îmbrăţişând
pentru totdeauna pământul patriei - stă strajă
pe locul înnobilat de faptele înaintaşilor.
Pompierii au înscris şi alte pagini glorioase în cartea
tradiţiilor, ca apărători ai vieţii oamenilor împotriva
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incendiilor, dar şi ca apărători ai patriei, cu

provocat inundaţii soldate cu victime omeneşti

arma în mână, în momentele cruciale ale

şi importante pagube materiale, au solicitat din

făuririi şi dezvoltării României moderne. În

plin efectivele serviciilor profesioniste

spiritul aceloraşi tradiţii, pompierii militari, ca şi

pentru situaţii de urgenţă, care au intervenit zi

colegii lor civili, au onorat uneori cu preţul

şi noapte, în situaţii deosebit de dificile. Trebuie

sacrificiului suprem misiunea de apărare

remarcat profesionalismul şi spiritul de

a vieţii şi bunurilor împotriva efectelor

sacrificiu al acestora, care - alături de

distrugătoare ale incendiilor, inundaţiilor,

jandarmi, poliţişti şi poliţiştii de frontieră - au

catastrofelor şi a altor calamităţi.

contribuit la salvarea oamenilor, limitarea şi

Aderarea ţării noastre la structurile NATO şi

înlăturarea pagubelor generate de aceste

ale Uniunii Europene a impus reforma instituţiei

calamităţi.

şi alinierea acesteia la prevederile actelor

Sărbătorirea Zilei Pompierlor din România

normative şi mecanismele de lucru pe plan

constituie un moment aniversar care îmi oferă

internaţional, prin crearea Sistemului Naţional

prilejul de a-mi exprima convingerea că

de Management al Situaţiilor de Urgenţă. Astăzi

pompierii din România, cinstind prin fapte

pompierii români, constituiţi în servicii

demne memoria înaintaşilor, vor fi şi în

profesioniste pentru situaţii de urgenţă, intervin

continuare la înălţimea nobilelor îndatoriri ce

la o gamă variată de evenimente, de la

le revin.

stingerea incendiilor şi prim-ajutor în

Cu ocazia acestui eveniment transmit din toată

accidente rutiere sau tehnologice, la inundaţii,

inima pompierilor din România cele mai calde

avarii şi alte catastrofe naturale.

felicitări, multă sănătate, putere de muncă şi

Evenimentele produse de fenomenele

succes în îndeplinirea nobilei şi generoasei

meteorologice deosebite din ultimii ani, care au

dumneaavoastră meniri.

La mulţi ani!
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Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa

ec. Emilian Rusu
prefect

În bogata carte a tradiţiilor de luptă ale
pompierilor militari români s-au înscris o
serie de pagini glorioase.

Tu poţi preveni!

Alături de celebra încleştare din Dealul Spirii, devenită simbol al luptei pentru libertate
şi independenţă naţională a poporului român,
unul dintre cele mai înălţătoare momente ale
Revoluţiei române de la 1848, ostaşii
pompieri au contribuit la recâştigarea
suveranităţii României cu ocazia Razboiului
de Independenţă, îndeplinind întotdeauna, în
grele condiţii, misiunea de apărare a vieţii
oamenilor şi bunurilor acestora împotriva
incendiilor atât în perioada primului război
mondial, dar şi cu ocazia intervenţiilor
eroice pentru stingerea incendiilor
declanşate de bombardamentele inamice,
atât în Valea Prahovei, cât şi în Bucureşti
sau alte localităţi ale ţării.
Pentru fiecare dintre noi, uniforma
specifică acestei meserii înseamnă
respect, cinste şi preţuire. Misiunile
pompierilor de intervenţie la stingerea
incendiilor, de acordare a primului ajutor
în accidente de circulaţie, prin serviciile
medicale de urgenţă, reanimare şi
descarcerare, sunt misiuni care au la bază,
în primul rând, dăruirea şi abnegaţia unor
oameni în continuă autodepăşire.
La clasicele incendii de vegetaţie sau
gospodării se adaugă astăzi sarcini noi şi
complexe, limitarea pagubelor produse de
inundaţii sau alte calamităţi, acţiuni de
decontaminare, accidente chimice,

nucleare sau de altă natură.
13 Septembrie constituie, în fiecare an nu
numai un prilej de evocare a
faptelor de arme săvârşite acum jumătate
de veac de militarii pompieri. Această
dată sărbătoreşte în primul rând eroii
fără nume angrenaţi în salvarea vieţilor
omeneşti, a celor care sunt direct implicaţi
să asigure liniştea şi siguranţa semenilor.
Instituţia Prefectului doreşte să
lanseze, pe această cale, un călduros salut,
fiind preocupată, în continuare, să asigure
pe deplin sprijinul unei colaborări solide,
concentrată pe răspunsul direct şi rapid la
realităţile şi necesităţile cotidiene.

La mulţi ani!
prefect,
ec. Emilian Rusu

Salvatorii Dâmboviteni
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Consiliul Judeţean Dâmboviţa

lector univ. dr. Adrian Ţuţuianu
preşedinte

Ziua Pompierilor din România este un
eveniment important al naţiunii
noastre, aale cărui cuvinte de ordine
sunt dăruirea şi spiritul de sacrificiu,
calităţi pe care pompierii le dovedesc
în activitatea de zi cu zi, în misiunea
de apărare a cetăţenilor împotriva
efectelor distrugătoare ale incendiilor,
calamităţilor naturale şi a altor situaţii
deosebite.

Astăzi, 13 septembrie, de ziua
dumneavoastră, vreau să
vă asigur de deosebita mea
consideraţie pentru spiritul de
sacrificiu şi eroismul de care aţi
dat dovadă cu ocazia unor
evenimente marcante din istoria
României, implicându-vă, de câte ori
a fost nevoie, în apărarea bunurilor
şi vieţii cetăţenilor.
Structurile profesioniste din
care faceţi parte reuşesc să
îndeplinească, astăzi, cu succes,
misiunile complexe şi dificile, cum
ar fi intervenţiile de salvare a
persoanelor şi limitarea pagubelor
produse de inundaţii, alunecări de
teren, mişcări seismice, epidemii,
înzăpeziri, secetă, descarcerare şi
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asistenţă a persoanelor aflate în
situaţii critice.
Cu prilejul sărbătoririi Zilei
Pompierilor din România, adresez,
în nume personal, dar şi al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa,
tuturor pompierilor militari şi civili
din judeţul nostru un salut călduros
şi urări de sănătate, putere de
muncă şi succes în nobila misiune
pentru apărarea vieţii şi bunurilor
dâmboviţenilor.

La mulţi ani!
preşedinte,
lector univ. dr. Adrian Ţuţuianu
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Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

colonel Marcel Sorin Lucaciu
inspector general

Dragi camarazi,

Tu poţi preveni!

Moment unanim recunoscut,
13 septembrie 1848 a fost şi este o dată
semnificativă nu doar în tradiţia Armei
Pompierilor, ci şi în istoria modernă a
românilor, indiferent de epoca istorică
şi regimurile politice prin care a trecut
ţara.

Aniversarea de la 13 Septembrie a fost
sărbătorită încă din 1863, iar un secol mai
târziu a devenit oficial
Ziua Pompierilor din România, prin H.G. din
1953, fiind prevăzută şi în H.G. 1490 din 2004
pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Din decembrie 2004, în România,
funcţionează un mecanism complex de
gestionare a situaţiilor de urgenţă, în
conformitate cu standardele de ţară
membră a NATO şi a Uniunii Europene:
Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă. S-au creat cadrul
legal şi mecanismele care să asigure
în mod unitar şi integrat apărarea vieţii
cetăţenilor, a bunurilor şi mediului
împotriva efectelor negative ale
incendiilor, inundaţiilor, accidentelor şi

altor tipuri de calamităţi, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă.
La “clasica” misiune a pompierilor de
stingere a incendiilor, alte multe s-au
adăugat: descarcerare, acordarea primului ajutor medical, limitarea şi înlăturarea
efectelor accidentelor chimice sau de materiale periculoase, intervenţia la inundaţii,
cutremure sau alunecări de teren.
Astăzi, aproape că nu există evenimente
care pun în pericol viaţa omului şi la
care pompierii să nu fie solicitaţi, ceea
ce presupune din partea lor pregătire,
îndemânare, sânge rece, dar şi empatie.
Pompierul e prezent nu doar ca să
salveze, ci şi să înţeleagă suferinţa
celui care l-a chemat în ajutor. Iar toate
acestea se măsoară în ore de pregătire
profesională, fizică şi psihologică, pentru
că, pe lângă informaţii, cunoştinţe, price

Salvatorii Dâmboviteni
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peri, abilităţi şi deprinderi, pompierul trebuie să fie rezistent fizic, robust psihic şi
echilibrat emoţional.
Lumea pompierilor e una a camaraderiei,
a provocărilor, a înfrângerilor, dar şi a
victoriilor; din experienţa fiecăruia se
poate învăţa, pentru că viaţa de zi cu
zi e o lume a imprevizibilului. O lume în
care nu poţi uita de cel cu care pleci la
intervenţie şi cu care intri în foc. Tot timpul, o parte intrinsecă a fiecărui pompier
e reprezentată de grija faţă de camaradul
său, pentru că a fi convins că cel de
lângă tine se va întoarce la familia lui este
o onoare şi mai ales o responsabilitate.
Aşa cum nu poţi uita niciodată care
ţi-e menirea: să salvezi viaţa celui care
te-a chemat în ajutor. Cel mai adesea,
în anonimat, ascunşi de costumele de
protecţie care îi fac pe toţi să arate la fel,
pompierii sunt acei eroi colectivi, care sar
în ajutorul oamenilor, le salvează bunurile,
îi smulg din ghearele morţii şi pleacă la
alte şi alte ,,lupte cu nenorocirile vieţii”,
de cele mai multe ori fără un mulţumesc
sau măcar o strângere de mână. Însă,
atunci când, istoviţi după o lungă şi grea
intervenţie, îşi dau la o parte căştile, eroii
aceia colectivi se personalizează, fără
ca noţiunea de echipă să aibă câtuşi de
puţin de suferit.
Dragi colegi,
Poate că uneori vorbim prea puţin despre noi, despre ce facem, ce simţim,
despre experienţele din viaţa de zi cu zi:
acele fapte care ne pot defini mai bine
şi care pot contribui la întărirea spiritului de camaraderie. Poate că uneori ne
concentrăm prea mult asupra aspectelor formale, oficiale. Hai să trăim altfel
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această sărbătoare: să ne întoarcem cu
faţa spre noi!
Să facem din 13 Septembrie nu doar
un moment aniversar, de mândrie şi
recunoştinţă pentru înaintaşi şi ceea ce
am fost, ci şi o sărbătoare a noastră, ca o
mare familie, o sărbătoare a virtuţilor de
care dăm dovadă zi de zi şi care ne fac
să fim de atâtea ori primii în topul încrederii cetăţenilor.
Să ne spunem istoriile şi să învăţăm unii
de la alţii: să fim mai uniţi în
momentele dificile şi să încercăm
împreună să dezvoltăm instituţia. Să
facem din ea o instituţie a cetăţeanului,
dar şi o mare familie a noastră. Să facem
istorie modernizând, implicându-ne, transformând - pentru că putem, pentru că ne
pasă, pentru că ne interesează.
Vrem sau nu, trebuie să recunoaştem
că tot profesia este lucrul despre care
vorbim cel mai des: în vacanţă, în timpul liber, dar mai ales când suntem de
serviciu.
Hai, deci, să vorbim de acum împreună
despre ziua noastră - Ziua Pompierilor,
şi să facem ca ea să devină aniversarea
marii noastre familili: a tuturor salvatorilor
din România.

La mulţi ani şi
sărbătoare frumoasă,
dragi camarazi!

9/10/2012 10:20:40 AM

Mesaj aniversar
colonel Mirel Pietreanu
Inspector şel la ISU “Basarab I“ Dâmboviţa

Suntem ceea ce facem.

“Ziua Pompierilor din România, aniversată în fiecare an la 13 septembrie, ne
oferă ocazia de a rememora un strălucit episod din istoria naţională, scris
cu sângele ostaşilor din Compania de pompieri a capitalei care, în urmă cu
164 de ani, avându-l în frunte pe bravul căpitan Pavel Zăgănescu, au luptat cu
eroism, până la sacrificiul suprem, împotriva invadatorului otoman venit să
înfrângă prin forţa armelor mişcarea revoluţionară de la 1848.”
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În vremurile care au urmat, cronicile
timpului au consemnat, cât se poate de
elogios, participarea pompierilor militari
la toate evenimentele istorice care au
marcat făurirea României moderne:
Războiul de Independenţă şi cele două
Războaie Mondiale, atât ca apărători ai
vieţii oamenilor şi bunurilor acestora
în lupta împotriva incendiilor, dar şi
ca apărători ai patriei, onorând astfel,
misiunea umanitară pe care şi-au
ales-o dintr-un mare spirit de sacrificiu,
dar, mai ales, din dragostea faţă de
semenii lor.
Ducând mai departe aceste
tradiţii, pompierii români, militari şi
civili continuă şi astăzi, cu acelaşi
devotament, misiunea de apărare
a vieţii şi bunurilor împotriva efectelor distrugătoare ale incendiilor,
calamităţilor naturale şi a altor situaţii
de risc, făcând adesea sacrificiul suprem.
Rezultat al unui concept modern,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Basarab I” al judeţului Dâmboviţa a
devenit, în timp, o instituţie flexibilă,
modernă şi eficientă în gestionarea intervenţiilor de orice natură,
încadrată cu profesionişti ale căror
eforturi permanente sunt cele de
realizare a obiectivelor propuse, de a
reduce timpul de răspuns la solicitări
şi de a asigura un climat de încredere
şi siguranţă, prin oferirea unor servicii
de înaltă calitate cetăţenilor afectați de
consecințele negative ale situaţiilor de
urgenţă, astfel fiind asigurate salvarea și protejarea vieții oamenilor și a
bunurilor materiale ale acestora.
Îndeplinirea în bune condiţii a
misiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă nu ar fi
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fost posibilă fără sprijinul nemijlocit
al Instituţiei Prefectului, Consiliului
Judeţean Dâmboviţa, celorlalte structuri ale M.A.I. şi ale M.Ap.N, a membrilor Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, a consiliilor locale
şi primăriilor din judeţul Dâmboviţa, a
Filialei de Cruce Roşie Dâmboviţa şi ale
altor O.N.G.-uri, cărora, cu acest prilej
aniversar, ţin să le aduc mulţumiri pentru sprijinul acordat, disponibilitate şi
consecvenţă.
De asemenea, ţin să aduc mulţumiri
tuturor reprezentanţilor din mass-media, pentru sprijinul acordat în efortul
comun de formare a unui comportament preventiv al cetăţenilor, prin
popularizarea măsurilor preventive şi
a regulilor de comportare a populaţiei
în diferite situaţii de urgenţă, precum şi
pentru pentru modul obiectiv de realizare a transmisiunilor şi relatărilor de
la locul evenimentelor.
Cu ocazia zilei de 13 Septembrie Ziua Pompierilor din România, adresez
mulţumiri şi sincere felicitări tuturor
colegilor mei, precum şi pompierilor
din serviciile voluntare şi private din
judeţul Dâmboviţa, urându-le tuturor
multă sănătate, fericire şi împliniri
alături de familii şi cei dragi, putere de
muncă şi succes în îndeplinirea nobilei
noastre misiuni.

La mulţi ani !
inspector şef
colonel Mirel Pietreanu
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plutonier adjutant

Gabriel Gătej

Evidenţă, Analiză şi
Prognoze Preventive.

De la începutul
anului 2012 şi până în
prezent, incendiile de
vegetaţie uscată au
ajuns la 655, acestea
reprezentând 12% din
totalul situaţiilor de
urgenţă la care au fost
alertate echipajele
dâmboviţene.

Vegetaţia uscată
Pericolul de lângă noi.

D

eja a devenit o regulă

sporită din partea factorilor de decizie, dar

ca, în fiecare an,

şi a cetăţenilor întrucât riscul producerii de

munca pompierilor să

incendii este mult mai mare în perioadele

fie direcţionată către

cu temperaturi ridicate. La rândul lui, per-

salvarea a „nimic”. Ne

sonalul de intervenţie, trebuie să cunoască

referim aici la incendiile de vegetaţie care,

foarte bine modul de acţiune în vederea

în general, nu produc pagube însemnate,

asigurării stingerii cu operativitate pentru a

dar pentru operaţiunile de lichidare a

evita ca incendiile să devină generatoare

acestore se consumă importante resurse

de pagube pentru fondul forestier, locuinţe

materiale şi financiare. O parte din aceste

şi obiective economice ori cu valoare de

incendii, în funcţie de locul de manifestare,

patrimoniu.

pot fi un adevărat pericol pentru păduri,

Dintre măsurile de prevenire care trebuie

locuinţe, benzinării, staţii de gaze, spaţii

luate la executarea lucrărilor cu foc des-

de cazare, utilităţi publice şi, nu în ultimul

chis pentru arderea vegetaţiei uscate şi a

rând, pentru siguranţa participanţilor La

resturilor vegetale amintim:

traficul rutier atunci când arderile au loc
în apropierea căilor de circulaţie. Astfel
de incendii se propagă cu o rapiditate

• Vegetaţia uscată şi resturile veg-

foarte mare din cauza faptului că nu există

etale vor fi colectate în grămezi, astfel

obstacole care să le oprească propagarea.

încât arderea să poată fi controlată;

În zonele deschise avem o prezenţă mare

• Executarea arderii se va face în

a curenţilor de aer, se formează curenţi

zone care să nu permită propagarea

ascendenţi de aer cu tiraj mare, nu există

focului la fondul forestier/construcţii

surse de alimentare cu apă, arderea este

şi să nu afecteze reţelele electrice, de

urmată de degajări foarte mari de fum,

comunicaţii, conductele de transport

terenul accidentat împiedică deplasarea

gaze naturale, produsele petroliere ori

forţelor de intervenţie cât mai aproape

alte bunuri materiale combustibile;

posibil de locul unde se manifestă arderea.
Cauzele principale ale producerii acestor incendii sunt: fumatul, focul deschis,

• Desfăşurarea arderii va avea loc
numai pe timp de zi;
• Vor fi asigurate mijloacele şi ma-

acţiunea intenţionată, necunoaşterea de

terialele pentru stingerea eventualelor

către cei care execută focuri deschise,

incendii;

pentru igienizare, a măsurilor de apărare
împotriva incendiilor care trebuie asigurate
la executarea unor astfel de lucrări.

Tu poţi preveni!

• Arderea se va face numai în
condiţii meteorologice fără vânt;

Din totalul de 5.357 situaţii de urgenţă

• Arderea va fi supravegheată în
permanenţă;
• Se va stinge total focul înainte de
părăsirea locului arderii.

produse la nivelul judeţului Dâmboviţa De

Pentru evitarea producerii unor astfel

la începutul acestui an, 655 au reprezentat

de evenimente cetăţenii au obligaţia,

incendii la culturi, mirişti, vegetaţie uscată

conform legislaţiei în vigoare, să respecte

şi gropi de gunoi. Se impune o atenţie

măsurile de apărare împotriva incendiilor,
... continuare în pagina 24
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Ei da, este prima zi... Totul trebuie să
fie ca la carte: luarea ambulanţei în primire,
verificarea materialelor sanitare şi a echipamentului de protecţie.
Suntem încă în formaţie şi sună alarma:
accident rutier, trei maşini implicate. Plecăm
împreună cu modulul de descarcerare.
Pe timpul deplasării, cerem informaţii suplimentare: sunt şase victime, dintre care două
încarcerate. Ajungem la locul accidentului.
Lume multă, gălăgie, ţipete. Triaj rapid.
Preluăm o victimă care poate fi extrasă fără
probleme, dar era în stare critică. Două victime au fost preluate de maşini particulare şi
transportate la spital, o victimă refuză orice
asistenţă medicală, iar de victimele încarcerate se ocupă echipajele avansate de la
Serviciul de Ambulanţă Judeţean.
Începem deplasarea către spital, ajungem şi
predăm victima la Unitatea Primiri Urgenţe în
stare critică dar stabilă.
Am salvat o viaţă.!.
Nu prea avem timp de reflecţie ... sună
alarma: pe strada..., numărul..., copil febril...,
îndepem deplasarea.
Aşa sunt totate zilele echipajelor SMURD,
încarcate cu evenimente care solicită promptitudine, profesionalism şi .... UMANISM.

SMURD
Prima gardă
pe ambulanţă
Când ne-am început activitatea în iunie 2009,
am pornit la drum cu două ambulanţe tip B
la detaşamentele de pompieri din Târgovişte
şi Titu, cu 202 intervenţii până la sfârşitul
anului. Ianuarie 2012 a adus alte trei ambulante tip B la detaşamentele de pompieri de la
Moreni, Pucioasa şi Găeşti. La această dată
avem la activ mii de intervenţii.

“fiecare gardă îmi dă emoţia
primei zile”
Indiferent de anotimp, tipul sau complexitatea cazului, sentimentul binelui oferit
necondiţionat unor oameni aflaţi în suferinţă
este mereu proaspăt. Fie că eşti la prima
intervenţie ori ai în spate ani de experienţă
emoţia te cuprinde de fiecare dată. Meseria
de salvator te face să revii în tura următoare
cu gândul că mereu va fi cineva care are
nevoie de mine şi eu trebuie să fiu la datorie.

Cine salvează o viaţă, salvează o
lume întreagă!
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“O viaţă
poate
depinde
de tine”

În cadrul parteneriatului pe care îl avem împreună cu Vodafone şi
Asociaţia REACT derulăm campania “O viaţă poate depinde de tine“. În
cadrul campaniei sunt promovate noţiunile de bază în acordarea primului
ajutor medical calificat.
Această campanie a început în octombrie 2011 şi se adresează în principal tineretului şi, din acest motiv, s-a început derularea proiectului prin
susţinerea de cursuri de prim ajutor în liceele din municipiul Târgovişte.
Vestea susţinerii unor astfel de cursuri s-a răspândit foarte repede, astfel încât au început să apară solicitările pentru susţinerea de cursuri şi în
şcolile din alte localităţi ale judeţului, precum şi din partea unor instituţii.
Tinerii s-au dovedit a fi deosebit de receptivi la noţiunile care erau
prezentate în cadul cursurilor de prim ajutor, noţiunile de bază în acordarea primului ajutor părându-li-se interesante şi utile. Din acest motiv,
această activitate va continua, dorinţa noastră fiind aceea de a instrui un
număr cât mai mare de oameni.

Tu poţi preveni!

Puncte de vedere
LAVINIA ZAMSA

APOSTOAEI SARA. 13 ANI

PROF.ANA MIHAELA CAMELIA

DIRECTOR ADJUNCT DGASPC

SCOALA M. VITEAZUL PUCIOASA

DIRECTOR ADJUNCT SCOALA MIHAI VITEAZUL

Metoda de prezentare
interactivă, asocierea
demonstraţiilor practice
şi profesionalismul formatorilor ISU Dâmboviţa au
făcut ca informaţiile transmise să fie uşor asimilate
de participanţi.

Această activitate m-a
surprins într-un mod plăcut
deoarece am învăţat cum
să salvez viaţa unui om. Am
reţinut manevrele predate şi,
cu siguranţă, voi şti cum să
acord primul ajutor. Mi-a fost
de folos totul şi mi-ar plăcea
să se mai organizeze astfel de
activităţi.

PUCIOASA

Maria Toma
Badeanu

manager zona
Asociaţia React

Colaborarea Asociaţiei REACT cu
ISU “Basarab I“ Dâmboviţa este
deosebit de bună şi fructuoasă.
Alături de profesionşi de la ISU am
desfăşurat 70 cursuri în instituţii şi
şcoli.
Împreună dorim să determinăm
schimbări pozitive majore în comunitate, în comportamentul şi mentalitatea oamenilor. Este o campanie
de responsabilizare şi educare a
populaţiei în privinţa acordării
primului ajutor.

Manevrele de prim ajutor prezentate întâi de
către formatorul ISU Dâmboviţa şi
reluate sub îndrumarea sa de către elevi,
i-au făcut pe aceştia să înţeleagă importanţa
cunoaşterii şi aplicării corecte a acestora.
Viaţa unei persoane accidentate depinde,
într-o mare măsură, de momentul acordării
primului ajutor şi de priceperea celui care
intervine primul la locul accidentului.

Ne dorim să sensibilizăm publicul
larg în ceea ce priveşte folosirea
serviciului de urgenţă 112 şi să
oferim informaţii de bază despre ce
este o urgenţă, când suni la 112,
ce trebuie comunicat dispecerului
112.
Aceste cursuri sunt utile populaţiei
începând chiar de la vârste
fragede pentru că participând la
curs învaţă cum se pot salva vieţile
oamenilor, iar acest lucru este deosebit de important.
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La
puncte
distanţă de podium
Etapa naţională a concursurilor tehnico-aplicative de elevi şi cadeţi “Prietenii Pompierilor“,
abordată cu încredere şi ambiţie de echipajul
Şcolii “Pictor Nicolae Grigorescu“ Titu.
plutonier Sorin Andrei
Serviciului Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei
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Rozner Răzvan
profesor coordonator
Cercul de elevi “Prietenii Pompierilor” de la Şcoala generală
“Pictor Nicolae Grigorescu”
Titu a fost înfiinţat în anul 1984.
De-a lungul timpului, echipajele
componente au obţinut:
locul 24 la etapa naţională în
anul 1996; locul 11 la etapa
naţională în anul 1998; locul
I la etapele judeţene în anii
1997, 2010 şi 2012; locul 4 la
etapa naţională în anul 2012.

Tu poţi preveni!

C

onform Graficului activităţilor
extraşcolare organizate de către
Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa, la
data de 18.05.2012, în oraşul Titu, s-a
desfăşurat, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I”
Dâmboviţa, etapa zonală a concursurilor
cercurilor tehnico–aplicative de elevi “Prietenii
Pompierilor”. În urma desfăşurării probelor de
concurs, juriul a întocmit clasamentul final, pe
primul loc la băieţi clasându-se echipajul Şcolii cu
clasele I-VIII “Pictor Nicolae Grigorescu” Titu.
După o săptămână revenim la Titu pentru a
desfăşura etapa judeţeană a aceluiaşi concurs.
La această etapă s-au prezentat echipaje de la
Şcoala cu clasele I-VIII Buciumeni, Şcoala “Coresi”
Târgovişte şi Şcolala cu clasele I-VIII “Pictor Nicolae Grigorescu” Titu, ocupanţii locului I fiind membrii echipajului Şcolii cu clasele I-VIII “Pictor Nicolae
Grigorescu” Titu, în urma stabilirii clasamentului
final şi calculării punctajului, cu mari şanse de a se
califica la etapa naţională a acestui concurs.
Urmare a centralizării rezultatelor la nivelul
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
s-au stabilit participanţii la etapa naţională, aceştia
fiind aleşi pe baza punctajului obţinut la etapa

judeţeană. După o lungă perioada de timp în care
judeţul Dâmboviţa nu a mai avut echipaje care să-l
reprezint la această etapă, primim confirmarea
că echipajul Şcolii cu clasele I-VIII “Pictor Nicolae
Grigorescu” Titu s-a calificat la etapa naţională a
concursului ce urma să se desfăşoare în municipiul
Piatra Neamţ, etapă organizată de către Ministerul
Educaţiei şi Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava”
al judeţului Neamţ.
Am comunicat profesorului coordonator al cercului
de copii, domnul Rosner Răzvan, că elevii dumnealui au reuşit acestă performanţă adresându-i
rugămintea de a anunţa copiii şi de a planifica
câteva antrenamente. Cu mari dificultăţi, domnul profesor a reuşit să desfăsoare două antrenamente cu
copiii deoarece materialele şi accesoriile necesare
desfăşurării concursului pentru respectivul centru
metodic se aflau la o altă unitate şcolară.
M-am hotărât să însoţesc băieţii la Piatra Neamţ
în speranţa că vor face o figură frumoasă. Ştiam
acest lucru din momentul în care au câştigat etapa
judeţeană a concursului.
Emoţiile şi lipsa experienţei competiţionale la un
nivel înalt îşi fac simţită prezenţa în ziua în care
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s-au desfăşurat antrenamentele, atât în
rândul copiilor, profesorului coordonator
cât şi asupra mea, ca
însoţitor. Dar, în prima
zi de concurs, în care
s-a desfăşurat “Pista
de îndemânare peste
obstacole”, băieţii s-au
organizat şi automotivat
dovedind că spiritul de
echipă şi concentrarea pot învinge orice
emoţie, clasându-se la
finalul zilei de concurs
pe locul patru. De acum
începea greul pentru
cei maturi, eu şi profesorul coordonator,
deoarece băieţii ştiau
şi simţeau că pot mai
mult dar nu reauşeau
poate şi datorită
acelei experienţe

Salvatorii Damboviteni Sept2012.indd 17

competiţionale de
nivel înalt care le
lipsea. Împreună cu
“profi”, cum îi spuneau copiii profesorului coordonator, am
reuşit să-i motivăm pe
copii şi să-i încurajăm

aşa că în ziua în care
s-a desfăşurat a doua
probă de concurs
“Ştafeta de 400 m cu
obstacole”, băieţii noştri
au reuşit să se menţină
pe locul patru, obţinând
o menţiune la trei

“La următorul concurs vom fi pe podium”
promisiune făcută de componenţii echipajului
dâmboviţean la finalul concursului.

puncte de podium, la o
etapă naţională a unui
concurs unde, de
obicei, se prezintă
echipaje cu tradiţie
îndelungată şi care
organizează cantonamente, cum sunt cele
din judeţele Satu Mare
(Palatul Copiilor Satu
Mare), Vâlcea (Liceul
Teoretic Brezoi), Argeş
(Şcoala cu clasele I-VIII
nr. 1 Mărăcineni) etc.
La finalul celei de-a
patra zi de prezenţă în
municipiul Piatra Neamţ
şi după obişniuta
excursie planificată
pentru copii de organizatori la obiectve
turistice din judeţ,
comandantul echipajului
a venit cu o bună idee,
aceea de a înmâna din
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Plutonier
Sorin Andrei
Serviciului Protecţie,
Pregătire şi Educaţie
Preventivă a Populaţiei,
ISU “Basarab I“ Dâmboviţa

Concursurile cercurilor
tehnico-aplicative de
elevi „Prietenii Pompierilor” reprezintă pentru
copii un excelent prilej în
care îşi etalează deprinderile practice, ambiţia,
spiritul de echipă şi de

ce nu, spiritul de fair play.
Ambiţia şi dăruirea de
care dau dovadă în timpul
desfăşurării probelor de
concurs denotă maturitate şi
speranţă că poate într-o zi
vor deveni chiar ei salvatorii
dâmboviţeni.

Ne dorim ca numărul micilor salvatori să crească. Ceea ce ei învaţă vor transmite şi

Tu poţi preveni!

acasă şi îşi vor atenţiona părinţii atunci când, aceştia din urmă, greşesc.

partea lor, doamnelor
din juriul concursului, buchete de flori.
O idee extraordinară,
mi-am zis, cu care
au fost de acord toţi
membrii echipajului,
aşa că, la festivitatea de premiere, cei
mai „îndrăzneţi”dintre
băieţi au înmânat
doamnelor
buchete de flori.
surprinzându-le în mod
plăcut pe acestea şi nu

numai.
Finalul săptămânii
petrecute în judeţul
Neamţ găseşte echipajul Şcolii cu clasele
I-VIII “Pictor Nicolae
Grigorescu” Titu cu
o menţiune la etapa

aplicative de elevi
“Prietenii Pompierilor”,
pe membrii echipajului
cu câte o diplomă de
participare la această
etapă a concursului, iar pe noi, cei
din “staff”, cu planuri

naţională a concursurilor cercurilor tehnico-

de viitor, experienţă
mai bogată, cu gân-

ISU “Basarab I”
Dâmboviţa doreşte
să felicite echipajul Şcolii “Pictor
Nicolae Grigorescu”
Titu pentru frumoasa prestaţie,
poziţionare în
clasamentul final,
dăruire, efortul
depus şi reprezentarea cu onoare a
judeţului Dâmboviţa
la etapa naţională

a concursului de elevi
“Prietenii Pompierilor”.
Echipajul Şcolii
“Pictor Nicolae
Grigorescu” Titu este
compus din următorii
elevi: Aurel Voicu,
Andrei Dobrescu,
Ştefaniţă Moraru, Mihai
Gheorghe, Gabriel
Radu, Claudiu Tănase,
Andrei Neagu, Eduard
Marcu, Silviu Bucur,
Cezar Dan şi au fost

antrenaţi şi coordonaţi
de profesorul Rozner
Răzvan.
În concluzie, deplasarea
şi participarea la etapa
naţională a concursurilor cercurilor tehnicoaplicative de elevi
“Prietenii Pompierilor” de
la Piatra Neamţ a fost de
bun augur, deoarece, la
nivelul Inspecţiei de
Prevenire de la ISU
Dâmboviţa, există

dul că orice echipaj
poate fi învins, oricât
de bun ar fi şi oricât
de multă experienţă
competiţională are şi,
nu în ultimul rând, la
cele trei puncte care
ne-au despărţit de
podium.

Echipajul dâmboviţean a surclasat echipaje
cu tradiţie în participarea la etapa naţională a
concursului “Prietenii Pompierilor“

acum experienţă
competiţională,
motivaţie şi încredere
că la următoarele
etape naţionale
ale concursurilor
de elevi “Prietenii Pompierilor” şi
“Cu viaţa mea apăr
viaţa”, echipajele
dâmboviţene se vor
întoarce cu medalii.
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13 septembrie
Ziua Pompierilor
Români
Anul revoluţionar 1848 a consacrat pentru totdeauna virtuţile patriotice şi jertfa
de sine pentru idealurile democraţiei şi
independenţei, ale pompierilor militari.
Nici nu se vindecaseră rănile incendiului
care a devastat Bucureştiul, în martie 1847, când, la 13 Septembrie 1848,
sângele ostaşilor pompieri din Bucureşti şi a
infanteriştilor, a înroşit cazarma din Dealul
Spirii şi împrejurimile sale.
u.

La intervenţia lui Suleiman-Pașa, care,
însoţit de o armată numeroasă, a trecut
Dunărea pentru a înăbuşi revoluţia română,
s-a constituit, la 28 iulie/9 august 1848,
o locotenenţă domnească, formată din trei
foşti fruntaşi revoluţionari între care şi fostul
ministru de interne Nicolae Golescu.
Reclamat de boierii reacţionari că a tratat
cu Suleiman-Paşa a fost înlocuit de Sultan
cu Fuad-Efendi, care s-a arătat mai ferm în
înăbuşirea Revoluţiei române. La acuzaţia lui
Fuad-Efendi care a caracterizat revoluţia ca o
„rebeliune izvorâtă din acel duh al comunismului”, împotriva căruia se ridicase întreaga
Europă şi a cererii restabilirii regimului
regulamentar şi numirea lui Constantin Cantacuzino în funcţia de caimacam, majoritatea
celor 200 de delegaţi care au mers în tabăra
otomană de la Cotroceni a strigat: „Moarte
mai bine decât Regulamentul”, fapt pentru
care comandantul turc a ordonat arestarea
delegaţilor protestatari.
Indignaţi de modul cum s-au comportat
trupele turceşti la intrarea în Capitală, când au
maltratat cu săbiile şi lăncile populaţia civilă,
trecând cu caii peste cei căzuţi, şi de arestarea
conducătorilor Revoluţiei române, unităţile

...
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militare române ce constituiseră
un sprijin serios al revoluţiei s-au
pus în mişcare în pofida cuvântului de ordine al Locotenenţei
domneşti de a se abţine de la orice
act ostil faţă de armata invadatoare. Trupele otomane, sub comanda lui Fuad- Efendi, s-au deplasat lent, permiţând fruntaşilor
Revoluţiei române să se refugieze
din ţară pentru a nu fi arestaţi.
Roata de pompieri a oraşului
Bucureşti care, datorită propagandei în rândurile ei, făcută de
Dincă Bălăşeanu şi Ioan Deivos,
devenise un sprijin statornic şi
credincios al Revoluţiei paşoptiste,
participând activ la apărarea ei
şi asigurarea pazei bunurilor
populaţiei, a părăsit cazarma de
la Agie sub comanda căpitanului
Pavel Zăgănescu.
Ea a angajat, în mod spontan,
lupta cu a doua coloană otomană,
care, de douăzeci de ori mai
numeroasă decât compania de
pompieri, a pătruns în oraş prin
bariera Dealul Spirii şi a staţionat
în faţa cazărmii de infanterie.
În cursul luptei inegale, dar
eroice, ostaşii roatei de pompieri, sprijinite de celelalte unităţi
militare române şi de cetăţeni
înarmati, au asaltat la baionetă
artileria duşmană, capturându-i
o parte din tunurile pe care le-a
întors apoi împotriva turcilor,
provocându-le sute de morţi şi
răniţi.
Au căzut în această eroică
bătălie mai mult de jumătate din
efectivul companiei de pompieri,
între care şi ofiţerii Dănescu şi
Starostescu, precum şi o parte
din ostaşii Batalionului 2 din
Regimentul 2 infanterie, care

participaseră la luptă, trăgând
asupra turcilor din interiorul
cazărmii.
Şi-au pierdut viaţa în inegala
încleştare 200 de otomani, 47 de
soldaţi pompieri şi 2 ofiţeri (care au
fost înhumaţi ulterior în curtea Bisericii Sf. Gheorghe Plevenei), şi au
rezultat peste 100 de răniţi. Ceilalţi
pompieri, în frunte cu sublocotenentul Dincă Bălăşeanu, s-au
retras, pentru a continua lupta,
în tabăra generalului Gheorghe
Magheru de la Râureni.
După dizolvarea acesteia, eroicii pompieri, alături de cei care
activaseră în gărzile naţionale,
au trecut munţii şi s-au înrolat în
armata revoluţionară condusă de
Avram Iancu, unde Dincă Bălăşeanu
a ocupat funcţia de centurion.
Toate sursele istorice, martorii
oculari, contemporanii bătăliei,
apreciază în unanimitate că majoritatea jertfelor (din cei peste 100
de morţi şi tot atâţia răniţi) au fost
date de pompieri, ei aflându-se în
vâltoarea încleştării.
Un şir de evenimente istorice
ulterioare a consacrat actul eroic
al pompierilor. Veteranilor de la
1848 li s-a acordat prima decoraţie
militară românească „Pro virtute
militari”, înfiinţată de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza.
Tot ca o recunoaştere a eroismului pompierilor, data de 13
Septembrie 1863 a fost aleasă pentru
înmânarea noilor drapele de luptă
Oştirii Ţării, Batalionul de pompieri
Bucureşti (înfiinţat încă din 1861),
primind primul drapel de luptă din
mâna domnitorului.
Recunoaşterea faptului că 13
Septembrie 1848 este unul dintre
cele mai semnificative momente din

tradiţiile de luptă ale armei pompierilor a fost unanimă, indiferent de
epocile istorice şi regimurile politice
prin care a trecut ţara.
Drept urmare, ziua de 13 Septembrie a fost sărbatorită dintotdeauna,
ca fiind ZIUA POMPIERILOR
DIN ROMÂNIA însă, a fost legal
oficializată după război, apoi, prin
Legea nr. 121/1996 prinvind organizarea şi funcţionarea Corpului
Pompierilor Militari, dar şi prin
H.G.R. nr.1490/2004, pentru aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă.
Niciodată capitolul din
Istoria Naţională dedicat
anului revoluţionar 1848 n-a făcut
abstracţie, indiferent de vremuri, de
sângeroasa şi inegala confruntare
dintre ostaşii companiei de pompieri
din Bucureşti şi o coloană a armatei
otomane.
Pe timpul domniei lui Cuza,
pompierii au beneficiat de atenţia sa
deosebită, capul oştii inspectându-i
des şi fiind mulţumit, de fiecare
dată, de modul cum se prezentau
cazărmile şi oamenii.
Tradiţiile consemnează, în acei
ani, şi trimiterea în străinătate
(la Paris) pentru perfecţionarea
pregătirii, a primului ofiţer de pompieri.
Caracterul militar şi structura
organizatorică specifică aveau să
fie întărite şi statornicite încă din
anul 1874, prin Înaltul Decret Regal
nr.702.
Astfel, se cuvine, ca în fiecare an, să cinstim memoria
înaintaşilor, dar, în acelaşi timp,
să ne achităm de prezentele
misiuni şi sarcini multiple care ne
stau permanent în atenţie.
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Substanţe de stingere
de lângă noi
Conceptul de substanţă stingătoare este relativ uşor de înţeles: el se referă
la acea substanţă folosită pentru stingerea unei flăcări, unui foc sau a
unui incendiu.

Căpitan Marius Gătej
Analiză, Evaluare şi Coordonare Intervenţie

...
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Cea mai la îndemână substanţă cu care se
poate stinge un incendiu este APA.

Prevenim, protejăm. salvăm!

Dacă ar fi să mă refer la anumite tactici de stingere, aş spune
că, la prima vedere, lucrurile sunt
simple: pentru stingerea unui incendiu ai nevoie de o substanţă
de stingere, un dispozitiv de
refulare, acţionezi asupra focului
şi...ai lichidat arderea.
Totuşi, lucrurile nu stau
chiar aşa de simplu, deoarece
fiecare substanţă de stingere are
povestea sa.
Mai întâi, trebuie să lămurim
ceva: există vreo diferenţă între
noţiunea de foc şi cea de incendiu?
Răspunsul este DA!, diferenţa
dintre cele două noţiuni fiind
aceea că incendiul este o ardere
autoîntreţinută, nedorită, scăpată
de sub control, care produce
pagube (de orice fel), iar pentru
stoparea acestuia, în general,
este nevoie de intervenţia unor
forţe specializate (pompieri).
În descifrarea poveştii pe care
orice substanţă stingătoare o are
în spate, un prim pas (şi, poate,
cel mai important) este acela al
înţelegerii condiţiilor concrete în
care o ardere se poate produce.
O ardere se produce dacă

sunt îndeplinite, concomitent, trei
condiţii (reunite de unii autori sub
denumirea de triunghiul arderii),
şi anume:
- să existe un material combustibil (numit carburant);
- să existe un mediu ambiant care să fie propice arderii
(numit comburant, cum este
oxigenul);
- să existe o sursă de
aprindere capabilă să dezvolte
o energie calorică cel puţin
egală cu cea necesară aprinderii carburantului.
Să nu pierdem din vedere
faptul că, pentru a avea o ardere,
cele trei elemente (carburantul,
comburantul şi sursa de aprindere) trebuie să interacţioneze
simultan şi în acelaşi punct din
spaţiu.
Acum este simplu de înţeles
ceea ce face orice substanţă
stingătoare, aplicată asupra
flăcării (arderii/incendiului):
substanţa stingătoare elimină cel
puţin unul dintre elementele arderii, adică substanţa respectivă
are un efect preponderent
asupra uneia dintre condiţiile
triunghiului arderii.
Să luăm câteva exemple
asupra substanţelor de
stingere pe care le întâlnim cel
mai adesea în viaţa de zi cu zi:
apa şi pulberile stingătoare.
APA
Este cel mai vechi agent de
stingere, este relativ uşor de
procurat, are mare putere de
răcire şi este nevătămătoare
(pentru utilizatori şi pentru mediu).
Cum acţionează: refulată
asupra focarului de ardere, ea

absoarbe o mare cantitate de
căldură (deci, răceşte zona de ardere), transformându-se în vapori
(care împiedică accesul aerului
spre focar). Astfel, se consideră
că principalul efect asupra arderii
este acela de răcire a focarului,
iar secundar - acela de saturare
cu vapori de apă a mediului ambiant. Dacă este aplicată sub formă
de jet compact, apa mai poate
avea şi un efect mecanic, acela
de a desprinde materialul care
arde de partea care nu arde.
Trebuie înţeles că volumul de
apă refulat asupra unui focar este
în strânsă legătură cu tipul şi cu
cantitatea de material combustibil
care arde, deoarece substanţele
cu o putere calorică mare
dezvoltă în timp scurt o mare cantitate de căldură, respectiv, cu cât
cantitatea de material combustibil
care arde este mai mare, cu atât
căldura dezvoltată în focarul
respectiv este mai mare, în
ambele cazuri fiind necesară o
cantitate proporţional mai mare
de apă pentru stingere.
Cu toate că este un agent de
stingere relativ simplu de procurat, există anumite cazuri în
care nu se recomandă folosirea
acesteia:
•
fiind bună conducătoare
de electricitate, apa nu se
recomandă a fi utilizată la stingerea incendiilor în instalaţiile
electrice aflate sub tensiune;
•
este interzisă folosirea
apei la incendii de substanţe
cu care aceasta reacţionează
violent, putând genera explozii
sau degaja gaze combustibile
care intensifică arderea (carbidul,
metale ca sodiul şi potasiul etc.).
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PULBERILE
STINGĂTOARE
Sunt amestecuri de
substanţe chimice solide, fin
divizate, având două direcţii
mari de utilizare:
• uz general, adică pentru incendii din clasele A,B,C
şi echipamente electrice sub
tensiune;
• uz special, adică pentru
incendii din clasa D.
Producătorii indică în
denumirea pulberii stingătoare
şi clasa de incendiu pentru care
se utilizează, folosind literele A,
B, C sau D.
Cum acţionează: se
consideră că pulberile
realizează stingerea prin
întreruperea reacţiilor în lanţ
care au loc în mod natural
într-o ardere, ca urmare a
pătrunderii norului de pulbere
în flăcări. În plan secundar,
pulberile realizează şi acţiuni
de răcire şi de inăbuşire a focarului, datorită descompunerii
chimice a componenţilor princi-

pali ai pulberilor, printre altele,
în apă (cu efect de răcire) şi
dioxid de carbon (cu efect de
înăbuşire).
De menţionat faptul că se
poate stinge cu pulbere numai
un asemenea volum de flăcări
care poate fi inundat cu pulbere
deodată. Cu alte cuvinte, nu va
da roade încercarea de a ataca
un focar cu un stingător ce nu
poate asigura concentraţia de
pulbere necesară stingerii.
Avantaje: datorită capacităţii
mari de stingere, se recomandă
folosirea pulberilor la stingerea
practic a tuturor materialelor
combustibile, a incendiilor de
echipamente electrice sub tensiune, precum şi a incendiilor
la temperaturi exterioare foarte
scăzute. În afară de acestea,
în unele cazuri – de exemplu
la arderea substanţelor care
reacţionează cu apa - pulberile
sunt singurele substanţe care
pot fi utilizate.
Dezavantaje: proprietatea
pulberilor de a se compacta

(pe timpul transportului sau în
condiţii improprii de depozitare – umiditate, neetanşeitate,
temperaturi ridicate), ceea ce
înrăutăţeşte condiţiile de refulare
prin utilaje, dificultatea transportului pe furtunuri la distanţă şi
înălţime mare, introducerea lentă
a pulberilor în focare de ardere.
De asemenea, după stingere,
este necesar să se efectueze
curăţirea locului incendiului/arderii.
SFAT PRACTIC
Atât la acţiunea asupra focarului cu apă, cât şi la cea cu pulberi, trebuie avut în vedere să se
realizeze intensitatea minimă de
refulare, în caz contrar, presiunea exercitată de focar împinge
înapoi substanţa stingătoare,
aceasta nu mai ajunge în focar
şi nu mai realizează efectul de
stingere aşteptat.
De aici rezultă şi indicaţia ca,
pe cât posibil, să se dirijeze jetul
la baza flăcării, şi nu în flacără.

Dotează-te cu un stingător

Sursa bibliografică:

...

Autorul doreşte ca aceste rânduri să
constituie un motiv pentru utilarea
locuinţelor cu mijloace antiincendiu,
soluţia cea mai la îndemână fiind procurarea unui stingător, această acţiune
putând înlătura multe din neplăcerile
cauzate de un incendiu în locuinţă.

MANUALUL POMPIERULUI,
Sorin Calotă,
Gavril Temian, Viorel Ştiru,
Gabriel Duduc, Ionel-Puiu
Golgojan,
Editura Imprimeriei de Vest,
Oradea – 2009;
STINGEREA INCENDIILOR,
Pompiliu Bălulescu,
Editura Tehnică, Bucureşti,
1981.
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... urmare din pagina 12

specifice pentru activităţile în care se utilizează focul deschis.

mierii care solicită sprijin financiar a bunelor condiţii agricole şi

Trebuie înţeles faptul că, pentru stingerea acestor incendii de

de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale

vegetaţie, care reprezintă un real pericol pentru viaţă, bunurile

de pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente, prote-

materiale şi mediu, se consumă o cantitate mare de carburanţi

jarea mediului împotriva poluării şi prevenirea incendiilor.

şi necesită implicarea unui număr mare de resurse umane şi

Reprezentanţii IGSU, GNM şi APIA desfăşoară activităţi în

materiale.

comun pentru informarea fermierilor cu aspecte de interes

În încercarea de stopare a acetor incendii de vegetaţie uscată

comun care vizează interdicţia utilizării focului deschis la ar-

un prim pas a fost făcut odată cu semnarea Protocolului de

derea miriştilor şi a resturilor vegetale de pe terenul arabil. De

colaborare încheiat între Inspectoratul General pentru Situaţii

asemenea, se desfăşoară activităţi de identificare a fermierilor

de Urgenţă, Garda Naţională de Mediu şi Agenţia de Plăţi şi

care nu respectă Ghidul de Bune Condiţii şi de Mediu (GAEC)

Intervenţie pentru Agricultură care are drept scop creşterea

semnat de către aceştia la acordarea sprijinului financiar pe

eficienţei acţiunilor de control privind respectarea de către fer-

suprafaţă.

CLASE DE INCENDIU.
SOLIDE.
hârtie, lemn, textile,
cauciuc, paie.

Stingătoare
de incendiu
Stingătoarele sunt principalul mijloc de intervenție
pentru stingerea începuturilor de incendii, ușor de utili-

LICHIDE.
benzină, petrol, alcool,
vopsea.

zat și la îndemâna oricui.
Corecta lor alegere și amplasare, dar și deprinderea
utilizării lor devin de mare importanță pentru limitarea
și stingerea, încă din faza incipientă, a incendiilor care
pot aduce pagube imense.

GAZE.
meta, propan, butan,
hidrogen.

Stingătoarele sunt acele dispozitive care conțin o
substanță ce poate fi refulată și dirijată asupra unui focar
de ardere, sub efectul unei presiuni create în interiorul
respectivului recipient.
Sunt proiectate pentru a fi acționate manual şi, din

Prevenim, protejăm. salvăm!

METALE.
litiu, aluminiu, potasiu,
sodiu, magneziu.

punctul de vedere al conținutului, pot fi: portabile cu
o masă de greutate mai mică sau egală cu 20 kg sau
transportabile/carosabile (pe roți) cu o masă de greutate
totală de peste 20 kg.

ELECTRICE.
întrerupătoare, motoare, transformatoare..

Eficiența stingătoarelor este dată și de amplasarea
acestora la îndemână, într-un număr suficient și cu o
capacitate corerspunzătoare de stingere ținându-se cont
de cantitatea și natura materialelor combustibile existente în spațiul protejat și dacă sunt folosite de persoane
familiarizate cu punerea lor în funcțiune.
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Sărbătoare
...plină
Cele 24 ore ale turei de serviciu îţi pot părea o veşnicie, dar
asta la prima vedere, pentru că, nu de puţine ori, la ieşirea
din tură, ajungi la concluzia că timpul zboară mai repede
decât te-ai putea gândi.
Căpitan Marius Gătej
Analiză, Evaluare şi Coordonare Intervenţie

colaboratori:
Căpitan Marius Canciu
locţiitor comandant

Detaşamentul De Pompieri Titu

plutonier adjutant Marius Soare
şef gardă intervenţie

Detaşamentul De Pompieri Titu
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Sunt sigur că majoritatea celor care citesc
aceste rânduri au simţit rutina în care te afunzi
desfăşurând activităţile de la locul de muncă:
acelaşi program orar, cu activităţi care se repetă pe
acelaşi şablon lună de lună, cu aceiaşi colegi şi, în
general, cu aceleaşi probleme (în special, legate de
lipsurile materiale, pe toate planurile).
Astfel, cele 24 ore ale turei de serviciu îţi pot
părea o veşnicie, dar asta la prima vedere, pentru
că, nu de puţine ori, la ieşirea din tură, ajungi la
concluzia că timpul zboară mai repede decât te-ai
putea gândi.
Oricum, cei care lucrează la tură, cu toţii se gândesc că vor avea activităţi/intervenţii de rutină, care
nu ies din „normalul” unui serviciu de permanenţă,
pentru că, a doua zi, sunt de rezolvat alte probleme,
cele de pe agenda familială.
Însă situaţiile de urgenţă prevăd...neprevăzutul.
Este o zi de sărbătoare religioasă, şi în acelaşi
timp, o sărbătoare legală – Adormirea Maicii Domnului (Sfântă Măria Mare), astfel că, noi cei care
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lucrăm la tură, ne pregătim
pentru un program mai relaxat,
specific unor astfel de zile, cu
atât mai mult cu cât ne găsim
într-o subunitate mai mică –
Garda de Intervenţie Potlogi
– la care situaţiile de urgenţă
au fost mai puţin complexe,
dar unde se solicită aceeaşi
vigilenţă şi aceeaşi pregătire ca
la o subunitate cu un raion de
intervenţie „greu”.
Ziua de sărbătoare a debutat
cu o vreme caldă şi frumoasă,
departe de disconfortul zilelor
caniculare, care au fost cu
o săptămână mai înainte.
Deodată, liniştea amiezii este
spartă de sunetul strident al
alarmei de incendiu.
Ne adunăm pentru
intervenţie şi primim datele
preliminare, culese de la
persoana care a făcut apelul
de urgenţă prin 112: incendiu
de casă în satul Româneşti,
fară probleme deosebite. Ne
îmbarcăm şi plecăm spre locul
intervenţiei.
În cabină, în timp ce ne
deplasăm, şeful gărzii de
intervenţie stabileşte primele
acţiuni, dându-ne dispoziţiile
preliminare, inclusiv măsurile
de securitatea muncii. Ne
echipăm cu aparatele de respirat şi ...gata, vrem să ajungem cât mai repede şi suntem
pregătiţi să luăm primul contact
cu inamicul nostru: focul.
Am ajuns şi, din acest moment, coordonata temporală a
luat-o razna. Totul s-a derulat
pe repede înainte, iar noi am
întrat în transa intervenţiei.
Am văzut că incendiul fără

probleme cuprinsese, de fapt, şi casa vecină, iar incendiul
banal se transformase într-unul serios.
Am văzut imediat filmul acţiunilor noastre: şeful gărzii de
intervenţie transmite ordinul de realizare a dispozitivului preliminar de intervenţie, cu intenţia de a încercui incendiul şi a
opri propagarea lui la casa vecină (în fapt, aproape lipită de
cea incendiată); după care solicită forţe în sprijin.
Îmi dau seama că suntem puţini: doar cinci pompieri
trebuie să realizeze dispozitivul circular, însă nu puteam să
mă gândesc decât la pregătirea unui atac pe două laturi,
nicidecum la unul circular. La asta se adăuga prezenţa într-un
număr impresionant a cetăţenilor de etnie rromă (care sunt în
majoritate în acestă localitate), ceea ce mi-a adus aminte de
un incident nefericit când, pe timpul unei intervenţii în aceeaşi
localitate, maşinile noastre au fost vandalizate şi nu am putut
ieşi din zonă decât sub protecţia poliţiştilor şi jandarmilor.
Astfel, stresului nostru pentru realizarea unei intervenţii
reuşite şi vacarmului general produs de cetăţenii de etnie
rromă, i s-a adăugat şi grija faţă de eventuale acţiuni ostile
şi faţă de integritatea autospecialelor şi a accesoriilor din
acestea.
Am pregătit atacul pe două laturi şi l-am început imediat
ce măsurile de securitate (printre care, întreruperea curentului electric) erau luate. În momentul acela, mă rugam să
ne ajungă apa din cazane şi să vină colegii în sprijin cât mai
repede. Aveam nevoie de forţe şi mijloace.
Am întins furtunurile de refulare printre comenzile date de
şeful gărzii de intervenţie, amestecate cu cerinţele diverse
ale cetăţenilor din zonă, care doreau să întindă şi alte linii de
furtun şi în alte locuri decât cele care ne-au fost ordonate, ce
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să mai zic de măsurile de
securitate...
Erau acolo două case
foarte apropiate (aproape
lipite), una doar cu parter (în
stânga), cealaltă (pe dreapta) cu etaj mansardat. A
doua casă era în construcţie
(la roşu), se finalizase învelitoarea din ţiglă metalică,
pe post de ferestre avea
panouri din lemn, iar în
mansardă erau depozitate
materiale de construcţie din
lemn.
După ce, într-un târziu,
a fost observat incendiul
izbucnit la prima casă, cei
aflaţi în zonă au încercat
stingerea incendiului, fără
să reuşească; de aceea, au
anunţat prin sistemul 112,
iar atunci când am ajuns la
locul intervenţiei, casa cea
mică avea întregul acoperiş
în flăcări, în timp ce incendiul
cuprinsese şi a doua casă.
Ne-am luptat din răsputeri cu căldura, fumul
şi vacarmul creat de oamenii prezenţi. Am reuşit
să localizăm incendiul,
acţionând cu două ţevi la
casa mică şi două ţevi la

casa cea mare. Căldura din
acea zi a făcut ca incendiul
să cuprindă o mare cantitate de material lemnos
depozitată în mansarda celei
de-a doua case, astfel că,
atunci când au sosit colegii
în sprijin, au relizat imediat
două linii de intervenţie în
mansardă.
Bineînţeles, în zonă nu
sunt hidranţi sau surse
naturale amenajate pentru
alimentare, astfel că primele
două mașini deplasate la
locul incendiului au trebuit să plece la alimentare
imediat ce au sosit colegii
de la Detaşamentul Titu, iar
realimentarea cu apă presupune şi ea peripeţii: întâi
că cetăţenii ţipă că pleacă
maşinile şi nu are cine să
mai stingă focul, apoi că
surse de apă – hidranţi avem la cinci kilometri, iar
presiunea acestora este
scăzută, lucruri greu de
înţeles de către cei cu care
interacţionezi direct, la locul
intervenţiei - localnicii.
Nu mai încape aici
descrierea trăirilor, precum
şi volumul de muncă fizică

din timpul acţiunii; important
este faptul că, deşi obosiţi
fizic şi psihic, ne-am întors
teferi, cu toate accesoriile la
locul lor, şi cu mulţumirea că
am făcut tot ce era posibil, în
condiţiile (grele) date, adică:
servanţi puţini pentru două
autospeciale, lipsa unor
sisteme performante de
comunicaţii în cadrul echipelor de intervenţie, precum
şi prezenţa unor cetăţeni
greu de stăpânit chiar şi de
către cei 3-4 poliţişti prezenţi
acolo.
Seara, târziu, după ce
asfinţitul a adus o răcoare
plăcută, iar noi ne-am strâns
laolaltă într-un moment de
relaxare, ne-am făcut un
scurt bilanţ al zilei. A fost
o sărbătoare...plină, dar
mulţumirea lucrului împlinit a
trecut deasupra cumpenelor
zilei. Oricum, îmi amintesc
dorinţa pe care mi-am pus-o
în acel moment: aceea ca
noaptea care venea să fie
una liniştită, deşi, la fel de
bine, putea fi o noapte...
plină!

...
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locotenent colonel
Ilie Raoul
Analiză, Evaluare şi
Coordonare Intervenţie

Comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului
2011, numărul situaţiilor
de urgenţă a crescut
cu 81,9%, de la 2.944
în 2011, la 5.357 în
anul 2012.
Această creştere
semnificativă
se datorează
operaţionalizării
SMURD la
detaşamentele Găeşti,
Moreni şi Pucioasa.

Tu poţi preveni!

În primele 8 luni ale
anului 2012 rata
intervenţiilor la suta
de mii de locuitori a
fost de 992, iar rata
intervenţiilor la mia de
km2 a fost de 1.339.

5.357 de situaţii
de urgenţă în
8 luni
În primele 8 luni ale anului 2012, serviciile
profesioniste pentru situaţii de urgenţă din
cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa
au fost alertate la 5.357 situaţii de urgenţă şi
alte evenimente (în medie 22 pe zi).
În primele 8 luni ale anului 2012, la nivelul zonei de
competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, au avut loc 281 incendii (mai
mult de 1 pe zi), în creştere cu 20,1% faţă de aceeaşi perioadă
a anului trecut, în care s-au produs 234 incendii (în medie 1
pe zi). Din numărul total al acestora, la 6 incendii deplasarea
s-a făcut fără a fi necesară intervenţia, incendiile fiind găsite
lichidate de către populaţie, SVSU sau SPSU (deplasări fără
intervenţie).
Pe timpul incendiilor, au fost protejate bunuri şi instalaţii în
valoare de peste 20.052.000 lei, în scădere faţă de valorile înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut (30.805.000 lei).
Pagubele produse la incendii au fost estimate la 2.723.700
lei în primele 8 luni ale anului 2012, faţă de 20.100.645 lei
în aceeaşi perioadă a anului 2011. În urma acestor situaţii de
urgenţă 2 persoane (adulte) au decedat iar 7 persoane (adulte)
au fost rănite.
Aceste evenimente s-au datorat în special următoarelor
împrejurări determinante: instalaţii electrice defecte (54),
echipamente electrice improvizate (5), aparate electrice sub
tensiune nesupravegheate (9), mijloace de încălzire nesupravegheate (8), coş, burlan de fum defect sau necurăţat (46),
cenuşă, jar sau scântei de la sistemele de încălzit (6), foc
deschis (65), fumat (25), scurgeri, scăpări de produse inflama-

Salvatorii Dâmboviteni

Salvatorii Damboviteni Sept2012.indd 28

9/10/2012 10:21:44 AM

29

bile (8), jocul copiilor cu
focul (8), acţiune intenţionată
(28) şi alte cauze (19).
Comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului 2011 este de
remarcat faptul că a crescut
numărul de incendii provocate de coşurile de fum (de
la 29 în 2011 la 46 în 2012),
precum şi numărul incendiilor
provocate de focul deschis (de
la 30 în 2011 la 65 în 2012).
Serviciile profesioniste
pentru situaţii de urgenţă
din cadrul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
„Basarab I” Dâmboviţa au
fost alertate la 5.357 situaţii
de urgenţă şi alte evenimente (în medie 22 pe zi),
din care:
- 281 incendii (5 %);
- 655 incendii de vegetaţie
şi altele (12 %);
- 3.978 cazuri de urgenţă
asistate de SMURD (74 %);
- 190 alte situaţii de
urgenţă (4 % );
- 98 acţiuni pentru
asistenţa persoanelor (2 %);
- 155 acţiuni pt. protecţia
comunităţilor (3 %).
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În urma situaţiilor
de urgenţă (excluzând
intervenţiile SMURD) 18
persoane (17 adulţi şi 1 copil)
au decedat (2 în urma
incendiilor), iar 20 persoane
(19 adulţi şi 1 copil) au fost
rănite (7 în urma incendiilor).
Precizăm că persoanele erau
decedate înainte de sosirea
gărzii de intervenţie la locul
producerii evenimentului.

După tipul proprietăţii, 82,2% din totalul incendiilor au izbucnit
la proprietăţi individuale (231 incendii), 10,3% în domeniul privat
român sau străin (29 incendii) şi 7,5% în domeniul public sau
privat al statului (21 incendii).
La locuinţele şi anexele acestora, în primele 8 luni ale anului
2012, s-au înregistrat 231 incendii (în medie 1 pe zi), ce au produs pierderi materiale în valoare de aprox. 2.518.500 lei. Faţă
de aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul incendiilor produse
la gospodăriile cetăţeneşti a crescut cu 41,7%, de la 163 în 2011
la 231 în 2012. Dintre acestea, 180 au avut loc în mediul rural
(77,9%), iar 51, în mediul urban (22,1%).
Din totalul incendiilor produse la gospodăriile cetăţeneşti 111 au
avut loc la locuinţe, 96 la anexe gospodăreşti, iar 24 la mijloace de
transport individuale.
SMURD a intervenit în primele 8 luni ale anului 2012 la 3.978
cazuri (în medie 16 pe zi) acordând ajutor medical de urgenţă sau
descarcerare la 3.936 persoane (3.607 adulţi şi 329 copii).
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul
intervenţiilor S.M.U.R.D. a crescut cu 104%, de la 1.950 în 2011
la 3.978 în 2012.
Din numărul total al persoanelor asistate 21 au fost predate la alt
echipaj, 3.734 au fost transportate la UPU/CPU de către echipajele
SMURD, 8 nu au necesitat transport, iar 173 au refuzat transportul
la UPU/CPU.
Din totalul persoanelor asistate 26 au fost predate ameliorat, 17
decedate, 3 agravat, iar restul au fost predate staţionar. În urma
acestor situaţii de urgenţă, 17 persoane (adulte) au decedat.
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Competiţie

descarcerării şi acordarii
primului ajutor calificat.
Lotul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
“Basarab I” Dâmboviţa,
care a participat la
acest eveniment cu o
autospecială de descarcerare şi prim ajutor,
o ambulanţă tip B, un
evaluator şi un echipaj
format din 6 membri, a
demonstrat profesionalism pe parcursul întregii
competiţii, care a fost
extrem de disputată.
După o „luptă” foarte
stânsă cu echipaje care au
tradiţie, vechime şi multă
experienţă în domeniu,
echipajul de paramedici
de la ISU “Basarab I“
Dâmboviţa, format din
plutonier major Enache
Carol Florin şi plutonier
Dinu Octavian, s-a clasat
pe locul III la proba de
acordare a primului ajutor
calificat, un rezultat care
ne onorează şi ne dă mari
speranţe pentru viitor.
Componenţa lotului
de la ISU „Basarab
I” Dâmboviţa a fost
următoarea:

Prevenim, protejăm. salvăm!

Lotul ISU “Basarab I“ Dâmboviţa
pe podium la Competiţia
Naţională de Descarcerare şi de
Acordare a Primului Ajutor
Calificat

În perioada 03 - 05 septembrie 2012, pe stadionul
ASTRA din municipiul
Ploieşti, s-a desfăşurat
Competiţia Naţională
de Descarcerare şi de
Acordare Ajutor Calificat.
În premieră organizat în
România, acest concurs a
reunit 15 echipaje din 13
inspectorate judeţene
pentru situaţii de urgenţă,
cel al municipiului
Bucureşti, precum şi
unul din cadrul Şcolii de
Subofiţeri de Pompieri şi
Protecţie Civilă „Pavel
Zăgănescu” Boldeşti, fiind
o ediţie pilot.
Evenimentul a fost
organizat de Inspectoratul
General pentru Situaţii
de Urgenţă, cu sprijinul
United Kingdom Rescue
Organization (UKRO),
având scopul de a identifica şi de a face schimb de
bune practici în domeniul
strategiilor de reducere a
numărului de victime în
urma accidentelor rutiere
şi a acordării primului
ajutor calificat, dar şi de
a îmbunătăţi pregătirea
practică în domeniul

„Descarcerarea din vehicule” şi „Acordarea
primului ajutor calificat” au fost probele în
care, echipajele participante s-au întrecut pe
parcursul a două zile de concurs.
Salvatorii Dâmboviţeni
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 Conducătorul lotului - locotenent
Chivu Florin;
 Comandant echipaj - plutonier adjutant şef Savu Vasile Florin;
 Servanţi: plutonier Stoica Valentin şi
plutonier Măruţă Alexandru;
 Paramedici: plutonier major Enache
Carol Florin, plutonier Dinu Octavian şi
plutonier Nicolae Valentin;
 Evaluator: plutonier adjutant Murariu Mioriţa Lăcrămioara.
Lotul nostru a fost încurajat şi
de prezenţa, pe parcursul întregii
competiţii, a inspectorului şef al ISU
“Basarab I“ Dâmboviţa, domnul colonel
Mirel Pietreanu, care le-a insuflat
participanţilor dâmboviţeni încredere,
calm şi stăpânire de sine.
Competiţia a fost bazată pe fair-play,
fiind o oportunitate pentru socializare,
schimb de experienţă, testarea deprinderilor practice şi îmbunătăţirea practicilor de lucru.

Echipajul dâmboviţean a
fost o “surpriză plăcută” la
această competiţie, reuşind
un loc 3 la diferenţă mică de
Mureş şi Bucureşti
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Cu acest prilej, inspectorul general al
Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă, colonel Marcel - Sorin
Lucaciu, a dorit să le mulţumească
celor prezenţi, tuturor celor care au
sprijinit activ competiţia şi a rugat toate
echipajele „să ia povestea cu ele”, să o
transmită mai departe detaşamentelor
din care fac parte, pentru a reuşi în
fiecare an să organizeze la nivelul
fiecărui judeţ astfel de competiţii.
În plus, a mai adăugat că este
foarte mulţumit de felul în care a fost
organizată prima ediţie, chiar dacă a
fost una pilot şi că delegaţia din Marea
Britanie îi felicită pe români pentru
modul cum au organizat o activitate de
acest gen.

Clasament general
Descarcerare din autovehicule

Acordarea primului ajutor calificat

- locul I – Şcoala de Subofiţeri de

- locul I - I.S.U. „Dealul Spirii” al

Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel

municipiului Bucureşti;

Zăgănescu” Boldeşti;

- locul II – I.S.U. “Horea” al judeţului

- locul II – I.S.U. “Dobrogea” al

Mureş;

judeţului Constanţa;

- locul III - I.S.U. „Basarab I” al

- locul III - I.S.U. „Dealul Spirii” al

judeţului Dâmboviţa.

municipiului Bucureşti.
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Igna faccum amet venim illam
quatie veliquat loreet aliquis molesequatum doloreet, quis et, conse
magnisl doloborperit exeros erit
augiat alis alit aliqui ting ex esse
estisi bla facil dolorem zzrit dunt
loreet ex erci blaoreet duisci tat ut
amconsenis do odiam dolummo
dignibh et, sed el eum zzrit enisl
eliquam zzril utat autat, commodo
loboreet.
www.redborders.com
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