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BULETIN INFORMATIV– 28.11.2013 - Sobele şi coşurile de fum provoacă incendii. 
   

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:  

 Miercuri - 27 noiembrie, la ora 07:25, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

”Basarab I” Dâmboviţa a fost anunţat prin apel unic de urgenţă 112, de producerea unei 

explozii urmată de incendiu la o brutarie din comuna Finta. Imediat la locul 

evenimentului s-au deplasat două echipaje de intervenţie (cu două autospeciale de 

stingere) si un echipaj SMURD de la Garda Corneşti.  În urma deflagraţiei, o femeie a 

suferit arsuri de gradul II pe membrul superior drept, fiind preluată şi transportată la 

spital de un echipaj de ambulanţă SAJ. Se pare că explozia s-a produs din cauza unei 

avarii tehnologice urmată de incendiu (mai exact - supraîncălzirea unui bazin pentru apă 

caldă montat deasupra cuptorului de paine - incalzit cu lemne). În urma exploziei a fost 

distrus cuptorul de pâine, iar incendiul s-a manifestat pe cca.5-6mp din suprafaţa 

acoperişului; 

 Miercuri - 27 noiembrie, la ora 16:43, pompierii de la Detaşamentul Moreni au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din comuna 

Vlădeni. Un coş de fum amplasat necorespunzător faţă de materiale combustibile, se 

pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Flăcările au cuprins două anexe 

ale proprietarului, extinzându-se şi la acoperişul unei anexe vecine.  

 Au ars: - la proprietar: acoperişul anexelor pe o suprafaţă de cca.110mp, 

cca.700kg fân şi cca.500kg cereale; 

 - la proprietatea vecină: acoperişul anexei pe o suprafaţă de cca.40mp şi 

cca.800kg fân; 
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 Miercuri - 27 noiembrie, la ora 19:10, pompierii de la Garda Vişina au 

intervenit în comuna Petreşti - sat Puntea de Greci, pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit în podul unei case. Din cercetările efectuate, se pare că jar sau scântei (de la un 

coş de fum deteriorat) căzute pe materiale textile au condus la producerea incendiului, 

în care au ars: două grinzi din lemn, cca.10mp astereală acoperiş, materiale textile şi 

piese de mobilier depozitete în podul locuinţei. 

După cca.4(patru) ore, pompierii de la Garda Vişina au fost solicitaţi să intervină 

pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul aceleiaşi locuinţe. Se pare că 

proprietarii nu au înţeles avertismentul pompierilor referitor la problemele legate de 

coşul de fum, care era deteriorat şi au făcut focul în sobă pentru a se încălzi. De această 

dată, se pare că jarul sau scânteile de la coşul de fum deteriorat au cazut pe articole 

textile din dormitor, provocând incendiul. Au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de 

cca.70mp, mobilierul şi articole textile din dormitorul locuinţei.    

 Miercuri - 27 noiembrie, la ora 20:58, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte 

au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei stâne de ovine 

din comuna Văcăreşti. Un coş de fum deteriorat sau neizolat faţă de materiale 

combustibile, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a fost 

afectat acoperişul construcţiei pe o suprafaţă de cca.40mp; 

 Miercuri - 27 noiembrie, la ora 22:25, pompierii de la Detaşamentul Titu au 

fost solicitaţi pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei locuinţe din 

comuna Lunguleţu. Sosiţi la faţa locului, pompierii au găsit incendiul lichidat de 

populaţie, iar proprietarul a fost găsit decedat. Incendiul se pare că a fost provocat de o 

sobă cu acumulare de căldură supraîncălzită, care a aprins materiale textile din imediata 

apropiere, acestea arzând mocnit; 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 25 de solicitări. 

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

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni respiratorii şi renale, dureri 

abdominale şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de 

specialitate. 
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*    *    * 

 Având în vedere evenimentele produse în ultima perioadă în judeţul Dâmboviţa şi 

pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente, Serviciul Prevenire din cadrul 

I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa vă reaminteşte câteva măsuri elementare ce trebuie 

respectate înainte de utilizarea sistemelor de încălzire locală: 

 - verificarea periodică, cu personal autorizat, a instalaţiilor electrice, 

instalaţiilor de alimentare cu gaze şi instalaţiilor de încălzire centrală, eliminându-se 

eventualele defecţiuni sau improvizaţii, dacă este cazul; 

- sobele şi coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi reparate de 

persoane specializate şi autorizate;  

- zidăria şi tencuiala coşurilor de fum vor fi verificate periodic şi bine întreţinute 

pentru a nu prezenta fisuri sau crăpături ce ar permite ieşirea în încăperi sau poduri, a 

gazelor calde, a fumului sau a scânteilor;  

- nu depozitaţi în podurile locuinţelor plante furajere, materiale inflamabile sau  

materiale combustibile (textile, hârtie, lemne,etc.) care s-ar putea aprinde de la coşurile 

pentru evacuarea fumului; 

- amplasaţi în faţa uşiţelor sobelor o cutie metalică sau o coală de tablă de 70 x 

50 cm, aceasta asigurând protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a 

jarului sau lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor 

combustibile cu care acestea ar veni în contact; 

 Pentru siguranța locuinței sau gospodăriei dvs, se interzice: 

 utilizarea mijloacelor de încălzire (de orice tip) fără a fi supravegheate sau 

lăsate sub supravegherea copiilor; 

 utilizarea altui tip de combustibil decât cel destinat alimentării sobei (ex.nu se 

vor utiliza lemne pentru alimentarea unei sobe alimentate pe gaze); 

 depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor sau uscarea hainelor sau 

a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor; 

 utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare; 

 aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide 

combustibile; 
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 funcţionarea sobelor supraîncălzite; 

 utilizarea instalaţiilor electrice (conductori, prize, întrerupătoare, tablouri de 

siguranţe, prelungitoare etc) şi a consumatorilor electrici (de orice fel) cu defecţiuni sau 

improvizaţii. Se va utiliza numai aparatură electrică omologată; 

 suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor 

consumatori; 

 utilizarea instalaţiilor de alimentare cu gaze (conducte, robinete, arzătoare etc.) 

şi a consumatorilor alimentaţi cu gaze (maşini de gătit, centrale termice, sobe etc.) cu 

defecţiuni sau improvizaţii. Se vor utiliza numai consumatori omologaţi; 

 folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri 

deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete; 

 folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu 

pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri; 

 încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, 

răsturnată sau înclinată; 

 folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, 

regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu 

emulsie de apă cu săpun; 

 transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii 

improvizate; 

 nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea acestora în casă cu lumânări 

aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune; 

 folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, 

remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; 

CETĂŢENI!  

 Trebuie conştientizat faptul că improvizaţiile de orice natură, în marea lor 

majoritate, duc la evenimente cu urmări catastrofale. 

 Renunţaţi la IMPROVIZAŢII - Protejaţi-vă viaţa şi bunurile ! 
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