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

în săptămâna 09 – 15 mai 2016. 

          

 În săptămâna 09 – 15 mai 2016, echipajele de intervenţie din cadrul 

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

solicitate şi au intervenit la următoarele evenimente: 5 incendii, 2 acţiuni pentru 

asigurare zonă, 4 acţiuni pentru asistenţă persoane, 2 acţiuni  pentru salvare animale, 2 

acţiuni pentru degajarea a 2 persoane găsite decedate pe râul Dâmboviţa (în com. 

Conţeşti - sat Boteni şi com.Voineşti - sat Izvoare) şi o acţiune de evacuare a apei din 

gospodăriile populaţiei. 

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

au intervenit în această perioadă la 191 cazuri medicale. 

 Personalul Inspecţiei de Prevenire a desfăşurat, în perioada menţionată, 

următoarele activităţi preventive: 53 controale pe linia prevenirii incendiilor (din care 

52 au fost efectuate la locaţiile unde vor funcţiona secţiile de votare), 3 controale pe 

linia avizării - autorizării, un control de specialitate pe linia serviciilor private pentru 

situaţii de urgenţă şi 7 activităţi de informare preventivă, fiind aplicate un număr de 2 

sancţiuni contravenţionale principale. Nu au fost aplicate sancţiuni complementare. 

 Totodată, pe timpul controalelor au fost desfăşurate activităţi de informare 

preventivă, instruire, exerciţii de evacuare şi de intervenţie cu personalul aflat la locul 

de muncă. 
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 În săptămâna menţionată,  a continuat etapa locală a concursurilor cercurilor de 

elevi ”Prietenii Pompierilor” din unităţile de învăţământ dâmboviţene (centrele 

metodice Târgovişte, Găeşti, Titu şi Voineşti).  

 Toate subunităţile de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa, odată 

cu misiunile de recunoaştere, au desfăşurat şi activităţi preventive la obiectivele din 

raioanele de intervenţie. Astfel, în săptâmâna menţionată, cele 11 subunităţi de 

intervenţie au desfăşurat 40 activităţi de informare preventivă în 33 unităţi de 

învăţământ (şcoli, licee şi grădiniţe)  şi 7 unităţi de cult (biserici ortodoxe). 
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