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Buletin Informativ – 20.01.2012 - Atenţie la arderile necontrolate ! 

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 Ieri - 19 ianuarie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 4(patru) arderi 

necontrolate, în care au ars cca.8ha de vegetaţie uscată, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte (com.Aninoasa - 8ha şi mun.Târgovişte - 

100mp); 

 Detaşamentul Găeşti (com.Petreşti - 500mp);  

 Ieri - 19 ianuarie, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au mai 

intervenit la o ardere necontrolată, la o locuinţă din comuna Dragomireşti, unde a 

ars funinginea din interiorul coşului de fum; 

 Astăzi - 20 ianuarie, la ora 01:38, pompierii de la Garda Corneşti au 

intervenit în comuna Bilciureşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o baracă 

(cabină) din lemn. Din primele cercetări efectuate, se pare că folosirea intenţionată a 

unei surse de aprindere pentru a genera incendiu a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului. A ars cabina din lemn pe o suprafaţă de cca.8mp; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 12 solicitări. 

Echipajul SMURD Târgoviște a intervenit la 8(opt) solicitări, iar echipajul 

SMURD Titu a intervenit la 4(patru) solicitări. Afecțiunile pentru care au fost 

solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, 

cefalee, amețeli, vărsături, afecţiuni respiratorii și dureri abdominale. Pacienţii au 

fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

*     *     * 

 Având în vedere faptul că în ultima perioadă s-au intensificat arderile 

necontrolate (incendiile de vegetație uscată şi mirişte) care continuă să amenințe 

siguranța cetățenilor, a gospodăriilor acestora, dar pun în pericol și traficul rutier, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa atenționează atât 
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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”  - Art.4 (1) din Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe 

timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi 

vegetale aprobate prin Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei 

administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

605/579/05.09.2008; 

 Pentru prevenirea şi reducerea arderilor necontrolate, Inspecţia de prevenire 

din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa, prin inspectorii de specialitate, desfăşoară 

în această perioadă controale inopinate pentru identificarea terenurilor şi depistarea 

persoanelor care nu respectă prevederile legale privind arderea miriştilor, resturilor 

vegetale şi a vegetaţiei uscate şi sancţionarea contravenţională a acestora 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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