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Buletin Informativ – 29.03.2012 - NU mai daţi foc vegetaţiei uscate!   

  

 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 15 incendii de 

vegetaţie, în care au ars cca.56 hectare de vegetaţie uscată, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte (com.Ulmi - 3000mp şi com.Răzvad - 

1500mp); 

 Detaşamentul Găeşti (oraş Găeşti - 3ha, com.Ludeşti - 1ha, 

com.Petreşti - 6000mp, com.Gura Foii - 4ha şi com.Valea Mare - 

3000mp);  

 Detaşamentul Titu (com.Produleşti - 7000mp); 

 Detaşamentul Moreni (com.I.L.Caragiale - 20ha, com.Gura Ocniţei - 

500mp şi com.Filipeşti de Pădure - 2000mp,); 

 Garda Voineşti (com.Voineşti - 8500mp); 

 Garda Vişina (com.Vişina - 500mp); 

 Garda Corneşti (com.Butimanu - 25ha); 

 Ieri - 28 martie, pompierii de la Detaşamentul Găeşti şi cei de la Garda 

Voineşti au mai intervenit pentru stingerea a 2(două) incendii izbucnite în grădinile 

a 2(două) gospodării, una din comuna Gura Şuţii (unde au ars cca.15 ml bandă 

picurare, cca.6ml de ţeavă PE irigare, 15 arbuşti de mur şi cca.3000mp vegetaţie 

uscată) şi una din comuna Voineşti (unde au ars cca.3 tone plante furajere, cca.15ml 

de gard din lemn şi cca.350mp vegetaţie uscată). Ambele incendii s-au produs din 

cauza utilizării focului deschis, lăsat nesupravegheat, pentru arderea vegetaţiei 

uscate; 

 Tot ieri, la ora 15:10, pompierii de la Detaşamentul Moreni au intervenit 

pentru stingerea unui incendiu izbucnit în bucătăria unui apartament din comuna 

Filipeştii de Pădure (jud.Prahova). Incendiul se pare că a pornit de la un aparat 
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electrocasnic lăsat sub tensiune. Au ars: centrala termică, o hotă electrică şi mobilier 

din bucătărie; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 20 solicitări. 

Echipajele SMURD au intervenit astfel: SMURD Târgoviște la 10 solicitări, 

SMURD Titu la 5(cinci) solicitări, SMURD Moreni la 2(două) solicitări şi SMURD 

Găeşti la 3(trei) solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au 

fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, 

vărsături, afecţiuni respiratorii, dureri lombare, renale şi abdominale. Pacienţii au 

fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

*   *   * 

 Cu toate că, în repetate rânduri, au fost mediatizate în presă atenţionări cu 

privire la incendiile de vegetaţie, care ameninţă viaţa şi bunurile materiale ale 

populaţiei, traficul rutier şi mediul, mai sunt unii cetăţeni care continuă igienizarea 

terenurilor, prin arderea resturilor vegetale, a vegetaţiei uscate şi a miriştii, fără a 

respecta prevederile legale care reglementează modul cum se efecuează aceste 

arderi. Aceste persoane, vor fi identificate şi sancţionate contravenţional, valoarea 

sancțiunii contravenționale fiind cuprinsă între 1000 - 2500 lei. În acest sens, 

cadrele Inspecţiei de prevenire continuă să desfăşoare acţiuni preventive pe toată 

raza judeţului, până în prezent fiind aplicate 21 sancţiuni contravenţionale.   

Cetăţeni, nu uitaţi! 

Printr-un comportament preventiv, vă protejaţi viaţa şi bunurile 

materiale. 
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