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Buletin Informativ – 06.04.2012 - Incendii de vegetaţie.  

  

 Ieri, 05 aprile 2012, echipajele de de intervenţie din cadrul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa au intervenit la 11 de incendii de 

vegetaţie, în care au ars cca.15 hectare de vegetaţie uscată, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte (mun.Târgovişte - 3000mp, com.Răzvad - 

3000mp, com.Nucet - 1000mp şi com.Aninoasa - 3000mp); 

  Detaşamentul Găeşti (oraş Găeşti - 1000mp);  

 Detaşamentul Pucioasa (oraş Pucioasa - 4000mp); 

 Garda Voineşti (com.Voineşti - 3200mp, com.Tătărani - 9000mp şi 

com.Bărbuleţu - 10ha); 

 Pichetul Potlogi (com.Corbii Mari - 2ha); 

 Unii cetăţeni continuă igienizarea terenurilor, prin a da foc resturilor vegetale 

şi vegetaţiei uscate, fără a supraveghea arderea şi a respecta măsurile specifice 

obligatorii, provocând astfel, incendii de vegetaţie, evenimente care ameninţă 

siguranţa cetăţenilor, bunurile acestora, dar şi mediul înconjurător.  

 Persoanele care nu respectă prevederile legale privind arderea miriştilor, 

resturilor vegetale şi a vegetaţiei uscate vor fi identificate şi sancţionate 

contravenţional, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă între 1000 - 2500 lei. 

 Tot ieri, la ora 22:22, pompierii de la Detaşamentul Titu au intervenit în 

comuna Gura Şuţii pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească 

(magazie). Se pare că, nefiind supravegheat, un copil s-a jucat cu focul generând 

incendiul, în care a ars acoperişul magaziei pe o suprafaţă de cca.7mp; 

 Astăzi, la ora 00:20, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au intervenit 

pentru stingerea unui incendiu izbucnit în grădina unei gospodării din comuna. Din 

primele cercetări efecuate, se pare că folosirea intenţionată a unei surse de aprindere 

pentru a genera incendiu a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars 

cca.6000kg plante furajere; 
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 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit 

în ultimele 24 de ore pentru a acorda ajutor medical de urgență la 21 solicitări. 

Echipajele SMURD au intervenit astfel: SMURD Târgoviște la 12 solicitări, 

SMURD Titu şi SMURD Moreni la câte 2(două) solicitări, iar SMURD Găeşti 

5(cinci) solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: 

traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, 

afecţiuni respiratorii, halenă alcoolică, dureri lombare şi abdominale. Pacienţii au 

fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

Cetăţeni, nu uitaţi! 

Printr-un comportament preventiv, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale. 
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