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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

"BASARAB I" DÂMBOVIŢA 
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice 
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 În ultimele 48 ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

Buletin Informativ – 07.01.2011 – Atenţie la ţurţuri ! 

• Miercuri – 05 ianuarie 2011, la ora 11:48, pompierii de la Detaşamentul 

Găeşti au fost solicitaţi la Şcoala generală “Radu cel Mare” din oraşul Găeşti pentru 

îndepărtarea unui ţurţure de gheaţă format la nivelul acoperişului clădirii care putea 

pune în pericol siguranţa elevilor şi personalului instituţiei; 

• Miercuri – 05 ianuarie 2011, la ora 17:22, pompierii de la Garda Voineşti  

au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei case din comuna 

Voineşti. Un coş de fum neprotejat termic corespunzător faţă de materialele 

combustibile din imediata apropiere, se pare că a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului. Au ars materilale combustibile din jurul coşului pe o suprafaţă de 

cca.2mp. Intervenţia promptă a pompierilor a salvat din calea flăcărilor locuinţa 

proprietarului; 

• Joi – 06 ianuarie 2011, la ora 11:53, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au fost solicitaţi pentru salvarea unui câine căzut într-un W.C. din cadrul 

Mânăstirii “Stelea” din Mun.Târgovişte.  

• Echipajul SMURD din cadrul Detaşamentul Târgoviște  a intervenit în 

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 9(nouă) solicitări.    

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

*     *    * 

Zăpada şi gheaţa care se formează pe străzi şi trotuare sau la nivelul 

acoperişurilor clădirilor  sunt o adevărată problemă pe timp de iarnă, devenind un 

pericol pentru siguranţa cetăţenilor care circulă prin zona respectivă. 

Atenţie la ţurţuri! 

Prin hotărârile consiliilor locale privind gospodărirea localităţilor, se prevăd 

obligaţiile instituţiilor publice, operatorilor economici, ale celorlalte persoane 

juridice şi ale cetăţenilor de a menţine curăţenia prin îndepărtarea zăpezii şi a gheţii 
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de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care locuiesc sau în care îşi 

desfăşoară activitatea. 

De asemenea, pentru prevenirea unor accidente cu urmari grave, în cazul 

pericolului iminent de cădere a zăpezii sau gheţii (ţurţurilor) de pe acoperişuri, 

deţinătorii clădirilor (atât persoane fizice cât şi juridice) au obligaţia de a 

avertiza trecătorii (marcând perimetrul expus) şi de a îndepărta ţurţurii şi zăpada de 

pe acoperiş cu mijloace proprii, iar când situaţia o impune, prin intermediul 

serviciilor care au dotări specifice. 

 Nerespectarea acestor obligaţii prevazute de lege se sancţionează 

contravenţional. 

Nu aşteptaţi producerea unui eveniment negativ! 

Compartiment Informare şi Relaţii Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa 

Acţionaţi din timp pentru prevenirea producerii acestuia! 
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