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BULETIN INFORMATIV
Acţiuni de intervenţie şi activităţi preventive ale I.S.U. “Basarab I” Dâmboviţa în
săptămâna 25 iunie - 01 iulie 2018.
În săptămâna 25 iunie - 01 iulie 2018, echipajele de intervenţie din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa au fost
solicitate şi au intervenit la următoarele evenimente: 4 incendii la gospodăriile
populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti, etc.), 1 incendiu de vegetaţie, 8 acţiuni pentru
asigurare zonă, 5 acţiuni pentru asistenţă persoane, 13 acţiuni pentru evacuarea apei din
gospodăriile populaţiei (com.Iedera - 2 curţi şi 1 beci; Mun.Moreni - 20 curţi;
com.Valea Lungă - 2 case şi 1 beci; com.Aninoasa - 6 case şi 16 curţi; com.Corneşti - 2
curţi; com.Crevedia - 1 subsol bloc; Mun.Târgovişte - 2 anexe, 3 curţi şi hale siloz), 1
misiune pirotehnică, 1 intervenţie la explozie produsă într-o locuinţă (loc.Ulmi) şi 1
acţiune la alte situaţii de urgenţă (deblocare uşă).
Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate şi au
intervenit în această perioadă la 144 cazuri medicale.
Personalul Inspecţiei de Prevenire a desfăşurat, în perioada menţionată, controale de
specialitate pe linia prevenirii incendiilor la instituții publice și operatori economici din
judeţ. Pe timpul controalelor au fost desfăşurate şi activităţi de informare preventivă. De
asemenea, a fost acordată asistenţă tehnică de specialiate pe linia prevenirii incendiilor
şi avizării-autorizării.
În data de 28 iunie a.c., începând cu ora 11:00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Basarab I” al judeţului Dâmboviţa a desfăşurat un exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren
pentru „Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie pentru
gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de accident major pe căile de transport
rutier - autostrada A1 Bucureşti-Piteşti”.
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