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 BULETIN INFORMATIV – 18.04.2017 

 

Acţiuni de intervenţie şi activităţi preventive ale I.S.U. “Basarab I” Dâmboviţa 

în perioada 10 - 17 aprilie 2017. 
          

 În perioada 10 - 17 aprilie 2017, echipajele de intervenţie din cadrul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa au fost 

solicitate să intervină la următoarele evenimente: 8 incendii la gospodăriile populaţiei 

(locuinţe, anexe gospodăreşti, plante furajere), 14 incendii de vegetaţie, 10 acţiuni 

pentru asigurare zonă şi 2 acţiuni pentru asistenţa persoanelor. 

 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate să 

intervină în această perioadă la 203 cazuri medicale. 

*   *   * 

 Personalul Inspecţiei de Prevenire a desfăşurat, în perioada menţionată, 

următoarele activităţi preventive: 47 controale pe linia prevenirii incendiilor (la unităţi 

de cult din judeţ) şi 3 controale pe linia avizării - autorizării, fiind aplicate 42 sancţiuni 

contravenţionale principale. Nu au fost aplicate sancţiuni complementare. 

 Cu ocazia controalelor executate, inspectorii au efectuat şi activităţi de informare 

preventivă atât cu personalul unităţilor de cult, cât şi cu cetăţenii, distribuindu-le flyere 

cu recomandări preventive pe timpul desfăşurării slujbelor religioase. 

 Pe perioada Sfintelor Sărbători Pascale, la lăcaşurile de cult cu afluenţă mare de 

persoane, s-a asigurat participarea personalului din cadrul inspectoratului, în scopul 

supravegherii bunei desfăşurări a slujbelor religioase şi a prevenirii unor situaţii 

deosebite, iar la mânăstirile din judeţ (Dealu, Nucet, Bunea, “Cota 1000”, Bâldana şi 
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Pătroaia) s-a asigurat intervenţia operativă prin prezenţa unor echipaje de intervenţie la 

faţa locului. De asemenea, în noaptea de Înviere, fiecare subunitate din cadrul 

inspectoratului a asigurat prezenţa unui echipaj de intervenţie la o unitate de cult, cu 

afluenţă mare de credincioşi, din raionul de intervenţie propriu. 
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