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Buletin Informativ – 25.07.2012 - STOP incendiilor de vegetaţie!   

  

 În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 În această perioadă, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 7(şapte) incendii 

de vegetaţie, în care au ars cca.3(trei) hectare de vegetaţie uscată, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte (mun.Târgovişte - 1000mp; com.Răzvad - 

2000mp); 

 Detaşamentul Găeşti (com.Valea Mare - 5500mp; com.Mogoşani - 1ha);  

 Garda Potlogi (com.Corbii Mari - 5000mp); 

 Garda Corneşti (com.Niculeşti - 2000mp); 

 Ieri - 19 iulie, la ora 19:31, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au fost 

solicitaţi în parcul din oraşul Găeşti pentru îndepărtarea unui trunchi de copac rupt şi 

rămas agăţat în acesta, care punea în pericol siguranţa cetăţenilor; 

 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în 

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 8(opt) solicitări. 

Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din 

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături şi dureri abdominale. 

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

*   *   * 

Având în vedere perioada caniculară şi secetoasă pe care o traversăm, pentru a 

preîntâmpina producerea incendiilor de vegetaţie care pot avea consecinţe grave 

asupra vieţii şi mediului prin producerea de importante pagube materiale, pierderi de 

vieţi omeneşti şi afectarea mediului înconjurător, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa atenționează atât cetățenii, cât și instituțiile și 

operatorii economici asupra respectării prevederilor legislaţiei în vigoare,  în care se 

stipulează foarte clar:  „În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea 

miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă”. 
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 Persoanele care nu respectă prevederile legale privind arderea miriştilor, 

resturilor vegetale şi a vegetaţiei uscate vor fi sancţionate contravenţional, conform 

legislaţiei în vigoare. Valoarea sancțiunii contravenționale este cuprinsă între 1000-

2500 lei. 

Cetăţeni, nu uitaţi! 

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