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OMPIERIIP dâmbovi\eni

editat` de Inspectoratul pentru Situa\ii de Urgen\` “Basarab I” D@mbovi\a

[n
mitologie, la fel ca apa, cu care se
afl` într-o permanent` opozi\ie,
simbolizeaz` via\a, puterea cre-
atoare, pasiunea, dragostea, purifi-
carea, dar ]i puterea distructiv`.
Sacru sau purificator, uman sau al
me]te]ugurilor, demonic sau mistu-
itor, focul este un element primor-
dial, complex, care a generat multe
întreb`ri, dar ]i un element
schimb`tor, privit din aceste trei
ipostaze complet diferite. Focul
sacru sau focul purificator are orig-
ine celest`, fiind un simbol al put-
erii zeilor, o manifestare a acestora.
În multe temple existau tor\e cu aju-
torul c`rora se celebra cultul zeilor.
În Grecia Antic`, flac`ra olimpic`
avea o semnifica\ie important`
datorit` mitului c` nu se stinge
niciodat`, iar în timpul Jocurilor
Olimpice se organizau curse cu
tor\e aprinse cu acea flac`r`, închinateAtenei. Focul uman
sau al me]te]ugurilor este focul prieten al omului pe care
acesta îl cunoa]te ]i îl folose]te în me]te]ugurile sale.

Multor zei care guverneaz` asupra metalurgiei sau a
fecundit`\ii li s-a atribuit ]i acest foc. Mai târziu, chiar

câ\iva zei ai r`zboiului au primit ace-
lea]i atribu\ii, ca ni]te zei ai focului.
În multe mitologii, focul uman este
de fapt foc sacru adus pe p`mânt ]i
adaptat de oameni. Mitologia greac`
are chiar o legend` legat` de acest
proces. Titanul Prometeu este cel ce
fur` focul din ceruri ]i îl aduce
oamenilor, fapt` pentru care este
crunt pedepsit. Focul demonic sau
focul mistuitor pune în eviden\` pro-
prietatea focului de a arde, de a dis-
truge. Este un element malefic al
naturii. De multe ori Infernul sau
Lumea mor\ilor sunt v`zute ca spa\ii
ale acestui foc.

Oricare ar fi interpret`rile în
diferite mitologii important este c`
odat` ce primele civilizatii umane au
înv`\at s` aprind` focul, un mic
detaliu, aparent nesemnificativ,
acesta a reprezentat un moment de
cotitur` în evolu\ia umanit`\ii, deoa-
rece oamenii au putut, datorit` focu-

lui, s` migreze ]i s` se aventureze pe teritorii necunoscute.

Focul,
Sacru, Uman, Demonic,

plutonier adjutant Gabriel G`tej

2
Primul ajutor

vine de la pompierii salvatori.
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Suntem asalta\i zilnic de relat`ri despre evenimente dintre cele
mai catastrofale: inunda\ii, incendii, explozii, cutremure ]i câte
altele. }tirile încep ]i se termin` cu accidente pe ]osele, cl`diri
pr`bu]ite, case incendiate, localit`\i inundate. Cine intervine în
cazul acestor calamit`\i ]i cine ne ap`r` de asemenea evenimente?

Vorbind din punctul de vedere al autorit`\ilor, putem spune c`
lucrurile sunt bine reglementate. România dispune de un cadru leg-
islativ bine structurat atât în privin\a institu\iilor care asigur` inter-
ven\ia în situa\ii de urgen\`, cât ]i referitor la administrarea acestor
situa\ii. Salvarea, poli\ia, pompierii, jandarmii ].c.l. sunt tot atâtea
institu\ii menite s` acorde asisten\a ]i sprijinul necesar celor afla\i
în pericol. Mai mult, acest cadru legal este armonizat cu legisla\ia
Uniunii Europene ]i cuprinde normative noi, adaptate necesit`\ilor
contemporane. În plus, statul a manifestat, în ultimii ani, o preocu-
pare constant` pentru a asigura o cât mai bun` interven\ie în cazul
unor asemenea evenimente. În decembrie se împlinesc patru ani de
când reforma institu\ional` a reunit Pompierii cu Protec\ia civil`,
formând ceea ce se cunoa]te sub denumirea de Inspectorate pentru
Situa\ii de Urgen\`. Acestea au fost profesionalizate (ca s` folosim
termenul oficial), militarii în termen fiind înlocui\i cu subofi\eri
profesioni]ti, specializa\i în diverse tipuri de urgen\e. S-au dez-
voltat, cu bune rezultate, echipe de interven\ie la accidente –
SMURD, care asigur` descarcerarea r`ni\ilor ]i primul-ajutor med-
ical pân` la sosirea ambulan\ei, echipe de scafandri, de salvare de
la adâncime sau în`l\ime ].a.m.d. Ast`zi, pompierii militari intervin
nu numai în situa\ii cum ar fi incendiile, ci ]i inunda\iile, acciden-
tele, descarcer`rile, alunec`rile de teren – în general, la tot ceea ce
înseamn` salvarea bunurilor ]i a persoanelor. Mai exact, legea
spune „salvarea vie\ii, a bunurilor ]i a mediului“.

Este în derulare procesul de completare, înnoire ]i diversificare
a dot`rii cu echipamente ]i utilaje necesare diverselor tipuri de
interven\ii. În derulare spun, pentru c` aceste echipamente sunt
scumpe, iar bugetele, în România, nu sunt niciodat` suficiente.
Eforturi au fost f`cute ]i în alte direc\ii. A intrat în func\iune, de ani
buni ]i cu rezultate ]i mai bune, num`rul unic de telefon pentru
urgen\e – 112, care recep\ioneaz` toate apelurile de ajutor, pe care
le direc\ioneaz`, în func\ie de natura lor, spre ambulan\`, poli\ie,
pompieri etc.

Ce s` mai spun? În România exist` o semnificativ` activitate de
prevenire atât a incendiilor, cât ]i a altor categorii de calamit`\i.
Inspec\iile de prevenire desf`]oar` o laborioas` munc` de preven\ie
pentru toate tipurile de riscuri. Între acestea exist` o complex`
colaborare: interdisciplinar`, interministerial`, interinstitu\ional`.
Po\i reduce riscul de incendiu sau de inunda\ie, dar nu po\i reduce
riscul de seism. Îns` po\i s` te preg`te]ti s` reduci num`rul vic-
timelor sau m`rimea pagubelor.

Statisticile europene, de exemplu, arat` c` România înregistreaz`
una dintre cele mai sc`zute rate de incendii la mia de locuitori,
situa\ie mult mai bun` dec@t în multe state dezvoltate economic.
Uite c` suntem ]i noi pe primul loc la ceva ]i în sens pozitiv. Iar
lumea ]tie asta ]i simte c` este protejat` în cazul unei urgen\e.
Dovad`, sondajele. Conform unui recent studiu interna\ional al
GfK Research, serviciile de pompieri din România beneficiaz` de
încrederea a 94% dintre cet`\eni, situându-se, din nou, pe primul
loc în preferin\ele popula\iei. Remarcabil, putem spune, având în
vedere c` pu\ine institu\ii în România de azi mai beneficiaz` de
asemenea credibilitate! Reac\ia celor în cauz` a fost cât se poate de
prompt`: „Pompierii sunt aprecia\i datorit` misiunilor complexe

c`rora trebuie s` le fac` fa\`; cet`\enii sunt primii beneficiari ai pro-
fesionalismului lor, iar aceste rezultate încununeaz` eforturile ]i
onestitatea de care ne str`duim s` d`m dovad`“ – declara reprezen-
tantul Inspectoratului General pentru Situa\ii de Urgen\`, dup` pub-
licarea rezultatelor.

}i iat` cum, una peste alta, s-ar p`rea c` st`m ]i noi bine la ceva.
Dar, din p`cate, nu e chiar a]a. Pentru c` problema, aici în
„\`ri]oara noastr`“, se afl` în alt` parte. }i anume, la beneficiar.
Adic~ la cet`\ean. Românul î]i dore]te, din ce în ce mai mult, ca
Statul s` aib` grij` de el. Dac` arde, s` vin` pompierii s` sting`
focul. Dac` ninge, s` ias` Prim`ria s` cure\e z`pada. Dac` plou`, s`
vin` `]tia cu b`rcile. Dac`... Dar ]i dac` noi, cet`\enii, am fi mai
aten\i de pericolele la care ne expunem, dac` ne-am asigura casa
împotriva calamit`\ilor, dac` am fi mai aten\i la propria siguran\`,
poate ar fi mai pu\ine accidente, mai pu\ine pagube, mai pu\ine vic-
time.

Experien\a altor \`ri europene arat` c` acolo unde societatea ]i-
a în\eles mai bine rosturile, securitatea cet`\eanului porne]te chiar
din mijlocul comunit`\ii. Anglia ]i-a dezvoltat, odat` cu societatea
industrial`, sistemul de asigur`ri ]i, de aici, un întreg mecanism de
autoap`rare. Germania a construit, de-a lungul timpului, un întreg
corp de voluntari gata s` intrevin` în situa\ii de urgen\`, potrivit
preg`tirii ]i antrenamentelor la care particip`. Fran\a a organizat un
vast sistem institu\ional al securit`\ii civile, acoperind tot mai mult
riscurile cotidiene.

}i institu\iile române]ti s-au dezvoltat, modernizat ]i adaptat la
necesit`\ile de zi cu zi. Dar nu s-au modernizat ]i cet`\enii. Noi am
r`mas, în mare parte, doritori de asisten\`. Pasivi. A]teptînd ca
autorit`\ile s` fac` ]i s` dreag`. Am trecut de o var` canicular`, în
care zilnic, la ]tiri, am v`zut câmpuri incendiate, de unde focul s-a
întins ]i a distrus case ale unor oameni nevinova\i. Victime ale unor
incon]tien\i care au aprins, voluntar sau nu, focuri criminale. An de
an apele inund` ]i distrug gospod`rii ale unor familii care ]i-au con-
struit casele în zone inundabile. Cine este de vin`: apa sau cei care
i-au ocupat teritoriul? Dac` ne facem casa pe un vulcan e foarte
probabil ca la un moment dat s` ne trezim cu ea arz@nd.

Tot ]tirile ne anun\` s`pt`mînal despre explozii care distrug imo-
bile ]i, odat` cu ele, vie\i omene]ti. Rezultat al proastei construc\ii
sau a proastei utiliz`ri sau a orice altceva. Cine este de vin`? }i cine
ar trebui s` ne fereasc` de astfel de accidente?

Cred c` fiecare dintre noi are instinctul firesc al
autoap`r`rii. Doar c` el ar trebui poate s` se traduc` ]i în fapte ]i
gesturi concrete, care s` ne pun`, pe fiecare dintre noi, la ad`post de
evenimente nedorite. }i atunci am ajunge la situa\ia în care am avea
tot mai pu\in` nevoie de ajutor, de asisten\` de urgen\`, de noroc
]i… „Doamne fere]te!“. Fiecare gest, al fiec`ruia dintre noi, con-
teaz`. Pentru ca, zi de zi, fiecare dintre noi s`-]i prelungeasc` via\a
cu înc` pu\in...

lt.col Valentin UBAN
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Num`r unic [n situa\ii de urgen\`

Apeleaza numai daca ai o urgenta !
si nu uita sa dai detalii despre :

Ce fel de urgenta ai ?
Unde este urgenta ?
De la ce numar de telefon suni ?
Cum te numesti ?
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I. SITUA|IA INTERVEN|IILOR:
În luna octombrie 2008, serviciile profesioniste pentru situa\ii de

urgen\` au fost alertate la 70 situa\ii de urgen\` ]i alte evenimente.
Media a fost de 2 pe zi: 36 incendii; 1 caz de urgen\` asistat de SIA-
MUD; 6 alte situa\ii de urgen\`; 4 ac\iuni pentru asisten\a persoanelor;
12 ac\iuni pentru protec\ia comunit`\ilor; 11 arderi necontrolate.

Comparativ cu aceea]i lun` a anului 2007, num`rul situa\iilor de
urgen\` a crescut cu 46%, de la 48 în 2007 la 70 în anul 2008. Pe tim-
pul interven\iilor au fost salvate 2 persoane (adulte) ]i protejate bunuri
]i instala\ii în valoare de peste 5.294.000 lei. Rata interven\iilor la suta
de mii de locuitori a fost de 12,7 în 2008, fa\` de 8,7 în 2007, iar rata
interven\iilor lamia de kmpa fost de 16,6 în 2008, fa\` de 11,4 în 2007.
În urma situa\iilor de urgen\` produse [n zona de competen\ ,̀ 3 per-
soane (adulte) au decedat, iar 4 persoane (adulte) au fost r`nite.

II. ANALIZA STATISTIC~A INCENDIILOR
În luna octombrie 2008, la nivelul zonei de competen\` a Inspec-

toratului pentru Situa\ii de Urgen\` „Basarab I” al
jude\ului Dâmbovi\a, au avut loc 36 incendii (în
medie 1,16 pe zi), fa\` de 23 incendii (în medie 0,7
pe zi) în aceea]i perioad` a anului 2007, în cre]tere
cu 56,5 %. Pe timpul incendiilor au fost protejate
bunuri ]i instala\ii în valoare de peste 5.294.000 lei.
Pagubele produse la incendii au fost estimate la
290.310 lei, fa\` de 316.850 lei în aceea]i perioad`
a anului 2007, în sc`dere cu 8,4 %. Ponderea
pierderilor materiale produse în urma incendiilor,
din totalul valorii bunurilor protejate este de 5,5%.
Aceste evenimente s-au datorat în special
instala\iilor electrice defecte(9), restul incendiilor fiind generate de:
focul deschis(2), fumatul f`r` respectarea normelor(4), ac\iune
inten\ionat`(4), foc deschis în spa\ii închise(2), co] sau burlan de fum
defect sau necur`\at(5), sudur`(2), jocul copiilor cu focul(2) ]i alte
cauze (6). Ponderile surselor de aprindere se prezint` astfel: instala\ii
electrice defecte 24%, focul deschis 6%, fumatul f`r` respectarea
normelor 11%, ac\iune inten\ionat` 11%, foc deschis în spa\ii închise
6%, co] sau burlan de fum defect sau necur`\at 14%, sudur` 6%, jocul
copiilor cu focul 6%]i alte cauze16%.Comparativ cu aceea]i perioad`
a anului 2007 a crescut num`rul incendiilor provocate co]uri de fum
defecte sau necur`\ate de la 1 incendiu în 2007 la 5 incendii în 2008.
Ca urmare a incendiilor 1 persoan` (adult`) a decedat în localitetea
Vi]ina, iar 4 persoane au fost r`nite. La locuin\ele ]i anexele acestora,
în luna octombrie a anului 2008 s-au înregistrat 29 incendii, ce au pro-
dus pierderi materiale în valoare de 132.300 lei. Dintre acestea 25 au
avut loc în mediul rural (86%), iar 4 în mediul urban (14%).

III. ANALIZA STATISTIC~
AALTOR SITUA|II DEURGEN|~

În luna octombrie 2008 s-au înregistrat 34 alte situa\ii de urgen\ ,̀
din care: 1 caz de urgen\` asistat de SIAMUD(descarcerare la accident
de circula\ie); 6 alte situa\ii de urgen\` (4 ridic`ri de muni\ie r`mas`
neexplodat` ]i 2 inunda\ii); 4 asisten\` persoane (1 debloc`ri de per-
soane din apartamente, adâncime sau în`l\ime; 2 degaj`ri de persoane
din alte cauze; 1 ac\iune de asisten\` a persoanelor cu inten\ia de a se
arunca în gol); 12 ac\iuni pentru protec\ia comunit`\ilor (8 asigur`ri de
competi\ii sportive; 2 supravegheri de conducte fisurate; 2 sp`l`ri sau
sabl`ri de drumuri publice) ]i 11 arderi necontrolate. În urma acestor
evenimente 1 persoan` a fost salvat ,̀ iar 2 persoane au decedat.
IV.MODULDE ÎNTREBUIN|AREA STRUCTURILORDE

INTERVEN|IE
Subunit`\ile de pompieri au intervenit astfel: T@rgovi]te(21),

Moreni(5), Pucioasa(3), Titu(11), G`e]ti(11), Corne]ti(5), R`cari(4),
Voine]ti(2),Vi]ina(1), Fieni(1) ]i Potlogi(6). Com-
parativ cu aceea]i perioad` a anului trecut, num`rul
interven\iilor serviciilor profesioniste a crescut de
la 48 în anul 2007, la 70 în 2008, 10 dintre acestea
fiind conduse de comandan\ii de subunitate ]i
loc\iitorii acestora. Serviciile voluntare ]i private
pentru situa\ii de urgen\` au participat la stingerea
a 8 incendii ]i arderi necontrolate în cooperare cu
subunit`\ile militare. Timpul mediu de r`spuns la
situa\ii de urgen\` civil` a fost de 12 minute, în
sc`dere cu 6,2 % fa\` de cel înregistrat în luna tre-
cut ,̀ iar la incendii de 14,4 minute. Timpul mediu

de interven\ie la incendii a fost de 59,5 minute.
V. INTERVEN|II DESF~}URATE ÎNALTE JUDE|E
În luna octombrie a anului 2008, serviciile profesioniste pentru

situa\ii de urgen\` au fost alertate la 5 situa\ii de urgen\` în jude\ul Pra-
hova ]i Giurgiu: incendiu de plante furajere – localitatea Filipe]ti de
P`dure, jude\ul Prahova; incendiu la o locuin\` provocat de un co] de
fum (a fost stins de popula\ie, dar au fost executate opera\iuni de
[nl`turare a efectelor incendiului) [n comuna Filipe]ti de P`dure, sat
Minier, jude\ul Prahova; ardere necontrolat` de miri]te [n comuna
Vân`torii Mici, sat Izvoru, jude\ul Giurgiu.
Not`:
1. - alte situa\ii de urgen\` – misiuni pirotehnice, fenomene meteo

periculoase, înl`turarea efectelor inunda\iilor, etc.
2. - ac\iuni pentru protec\ia comunit`\ilor – conducte de ap` fisurate,
asigurare m`suri de ap`rare împotriva incendiilor pe timpul
desf`]ur`rii de evenimente publice, alarme false, supraveghere la
accidente, etc
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Diversitatea de evenimente
Pe 01.10.2008 echipajele de interven\ie au ac\ionat

la 3 evenimente. La 09.30 un echipaj al Deta]amen-
tul G`e]ti au stins un incendiu ce se manifesta pe o
suprafa\̀  de 1ha [n apropierea autostr̀ zii A1-km62
pe raza comunei Ulie]ti. Cauza principal̀  se pare c`
a fost focul deschis utilizat cu inten\ie pentru arderea
vegeta\iei uscate. Tot la 09.30 pompierii de la
Deta]amentul Târgovi]te s-au deplasat pentru
cur̀ \area carosabilului de combustibilul scurs din
autoturismele avariate în urma unui accident rutier
produs pe DN71 pe raza comunei V`c r̀e]ti, sat
Br̀ te]ti. Pompierii de la Deta]amentul Titu au inter-
venit pentru stingerea unui incendiu la o gospod r̀ie
din ora]ul Titu, strada Mihai Viteazul. Din primele
cercet̀ ri se pare c  ̀proprietarul a efectuat lucr̀ ri de
sudur̀  f̀ r̀  a respecta normele de prevenire a incendi-
ilor ce se impun [n astfel de situa\ii, în imediata
apropiere existând plante furajere care s-au aprins de
la brocurile de sudur̀ . Fl̀ c r̀ile s-au extins ]i la o
anex ,̀ iar apoi la acoperi]ul locuin\ei. Incendiul a dis-
trus cca.150mp din acoperi]ul casei, 5 tone plante
furajere, 1 ton  ̀porumb ]i 1 ton  ̀grâu.

Sâmb t̀̀ , 04.10.2008, la ora 12.10 un echipaj de la
Garda Corne]ti a fost solicitat pentru asistarea unei
persoane în comuna Finta, sat Gheboaia care se
urcase pe un stâlp ]i amenin\a c  ̀se arunc  ̀în gol. Per-
soana a fost convins` s` coboare. Duminic`,
05.10.2008, la ora 03.53, pompierii de la Garda
Vi]ina au intervenit pentru stingerea unui incendiu
izbucnit în dormitorul unei locuin\e din localitate. Se
pare c  ̀ focul a fost provocat de o lumânare uitat̀
aprins  ̀de proprietar. Aceasa era utilizat̀  pentru ilu-
minat, locuin\a nefiind racordat̀  la re\eaua de energie
elctric .̀ La sosirea echipajului de interven\ie propri-
etarul a fost g`sit carbonizat. N.C. de 54 ani locuia
singur. A fost distrus ]i acoperi]ul locuin\ei pe o
suprafa\̀  de cca. 50 mp, elemente de mobilier din
dormitor ]i articole textile. Incendiul fost stins dup`
aproximativ 2 ore. Tot duminic  ̀la ora 05.45, echipa-
jul de descarcerare de la Deta]ametul G`e]ti a inter-
venit pentru descarcerarea unei persoane r̀ mas  ̀blo-
cat̀  în urma unui accident rutier pe DN 7 pe raza
localit̀ \ii Crângurile. Din nefercire persoana era
decedat̀ . La ora 13.10 pompierii de la Deta]amentul
G`e]ti s-au deplasat la un incendiu izbucnit la un
autoturism în localitate pe strada Cuza Vod .̀ Se pare
c  ̀fl̀ c r̀ile au izbucnit din cauza unui scurtcircuit la
instala\ia electric .̀ Focul a distrus instala\ia electric  ̀a
ma]inii.

Ploile abundente care au c`zut în perioasa 04 -
05.10.2008 au afectat subsolul Spitalului Minicipal

de pe strada Coopera\iei unde pompierii de la
Deta]amentul Târgovi]te au evacuat cca. 50mc de
ap  ̀]i pasajul rutier de la Romlux de unde au fost
evacua\i cca. 150 mc ap .̀  

Sâmb t̀̀ , 11.10.2008, ora 11.00 un echipaj de la
Deta]amentul Târgovi]te a ac\ionat pentru scoaterea
cadavrului numitului M.I. dintr-un lac [n comuna
V`c r̀e]ti, care, dup  ̀ îndelungi c`ut̀ ri, a ie]it la
suprafa\̀ . La ora 15.43 un alt echipaj s-a deplasat la
un incendiu izbucnit la subsolul blocului ANL
nr.39A situat pe B-dul Unirii din municipiul Târ-
govi]te. Se pare c  ̀o \igar̀  aprins  ̀aruncat̀  la întâm-
plare de un om al str̀ zii care se ad`postea în subsolul
blocului a fost cauza ini\ierii incendiului. Au ars arti-
cole de îmbr̀ c`minte uzat̀  ]i cca.20kg hârtie. 

Sâmb t̀̀  11.10.2008 la ora 22.55 un echipaj de
pompieri de la Deta]amentul Titu a intervenit pentru
stingerea unui incendiu izbucnit [ntr-o gospod r̀ie din
comuna Corn \̀elu-sat Slobozia. Un rest de \igar̀
aprins  ̀ aruncat̀  la întâmplare în gr̀ din ,̀ a aprins
plante furajere din care au ars cca.2 tone.

Duminic  ̀ 12.10.2008 la 15.28 pompierii
t@rgovi]teni au intervenit pentru stingerea unui
incendiu produs în curtea Spitalului Jude\ean Târ-
govi]te. Din primele cercet̀ ri se pare c  ̀numitul A.C.
de 56 ani a utilizat focul deschis în spatele blocului
nerespectând distan\a de siguran\̀  fa\̀  de vecin t̀̀ \i,
fl̀ c r̀ile extinzându-se la o anex  ̀situat̀  în imediata
apropiere, în curtea Spitalului Jude\ean. În încercarea
de a stinge singur fl̀ c r̀ile acesta a suferit arsuri de
gradul I pe membrele superioare. Interven\ia prompt̀
a pompierilor a împiedicat fl̀ c r̀ile s  ̀se extind  ̀]i la
alte construc\ii vecine, lichidând incendiul în care au
ars cca.100mp din acoperi]ul anexei. Neglijen\a
cet`\eanului putea avea consecin\e grave. Tot
duminic  ̀la 17.30 pompierii din Moreni s-au deplasat
în comuna Vl̀ deni pentru stingerea unui incendiu
produs la o anex  ̀din gospod r̀ia lui C.C. Se pare c`
o instala\ie electric  ̀cu improviza\ii a fost cauza pro-
ducerii incendiului, în care au ars un ]opron din lemn
cca. 25mp ]i 8 tone de plante furajere. Tot la ora 17.30
pompierii din Titu au ac\ionat pentru stingerea unui
incendiu produs în curtea gospod r̀iei lui S.P. din
Titu, sat Hagioaica, cauza probabil̀  fiind utilizarea cu
inten\ie a focului deschis pentru arderea vegeta\iei
uscate. Fl̀ c r̀ile au distrus cca.3 tone de plante fura-
jere.

Luni 13.10.2008 la ora 21.17 dou  ̀echipaje de
pompieri de la Pichetul Potlogi au intervenit pentru
stingerea unui incendiu la un ad`post de animale din
gospod r̀ia lui M.S. din comuna Potlogi, sat Pitaru.
Cauza ini\ierii incendiului se pare c  ̀a fost o instala\ie
electric  ̀ cu defec\iuni (comutator electric defect).
Fl̀ c r̀ile au mistuit cca.50mp din acoperi]ul ad`pos-
tului de animale, 1000kg plante furajere ]i cca. 500kg
cereale. La ora 22.04 pompierii de la Deta]amentul
Titu au intervenit pentru stingerea unui autoturism
care a luat foc în urma unui accident rutier (coliziune
lateral̀  cu un autotren) produs pe autostrada A1-
km51 pe raza comunei Corbii Mari. Autoturismul a
ars în propor\ie de 90% ]i nu au fost victime. 

Miercuri,15.10.2008, la ora 16.09 un echipaj de
pompieri de la Deta]amentul Târgovi]te a fost solici-
tat pentru coborârea unui b r̀bat de 40 ani de pe

acoperi]ul blocului nr.2 - UPET situat pe B-dul Inde-
penden\ei din municipiul Târgovite. B r̀batul a fost
convins s  ̀coboare. {ncepând cu ora 21.05 pompierii
de la Deta]amentul Târgovi]te s-au luptat mai bine de
3 ore cu fl̀ c r̀ile pentru stingerea unui incendiu
izbucnit în gr̀ dina gospod r̀iei lui P.O. situat̀  în
comuna Dragomire]ti, sat Mogo]e]ti. Utilizarea cu
inten\ie a focului deschis pentru arderea vegeta\iei
uscate din gr̀ din  ̀a fost cauza producerii incendiului,
în care au ars cca.10 tone de plante furajere.

Ziua de 21.10.2008 a fost marcat̀  de 6 evenimente
la care au intervenit pompierii din cadrul inspectorat-
ului dup  ̀cum urmeaz :̀ la ora 00.57 un incendiu pro-
dus în curtea unei societ̀ \i comerciale situat̀  pe stra-
da }erban Cioculescu din G`e]ti a distrus de]euri ]i
aparate frigorifice depozitate în stive pe o suprafa\̀  de
cca.10mp. Se pare c  ̀fl̀ c r̀ile au pornit de la o insta-
la\ie electric  ̀ cu defec\iuni; la ora 12.46 un alt
incendiu a izbucnit la un c`min neutilizat al unei soci-
et̀ \i comerciale, situat în G`e]ti pe strada 13 Septem-
brie. Neglijen\a unui fum t̀or care a aruncat la întâm-
plare un rest de \igar̀  aprins  ̀a dust la distrugerea
unor materiale textile ]i piese de mobilier (1 pat ]i 2
scaune). Pentru stingerea celor doua incendii s-au
deplasat pompierii de la Deta]amentul G`e]ti;                                                                

Pompierii de la Garda de Interven\ie R`cari au
ac\ionat pentru stingerea a 2 incendii astfel: la ora
15.10 la o gospod r̀ie din R`cari, sat Ghimpa\i au ars
cca.6 tone de plante furajere, care s-au aprins se pare,
din cauza unor lucr̀ ri de sudur̀  efectuate f̀ r̀
respectarea normelor. Interven\ia rapid  ̀ a pompier-
ilor a salvat din calea fl̀ c r̀ilor locuin\a ]i o anex`
gospod r̀easc ;̀ la ora 22.40 pompierii de la R`cari au
ac\ionat pentru stingerea unui incendiu la o gos-
pod r̀ie din comuna Con\e]ti, sat Crânga]i, unde se
pare c  ̀din cauza unui re]ou electric uitat sub tensi-
une în dormitor, fl`c`rile izbucnite au mistuit
cca.20mp din acoperi]ul casei, cca.40mp pere\i de
paiant̀  ]i piese de mobilier (1 pat, 1 mas  ̀ ]i 2
scaune). }i pompierii de la Deta]amentul Titu au avut
de lucru. La ora 11.57 au intervenit pentru stingerea
unui incendiu la o locuin\̀  din comuna Corn \̀elu, sat
Slobozia. Din primele cercet̀ ri se pare c  ̀focul a fost
pus în mod inten\ionat, fl̀ c r̀ile mistuind cca.100mp
din acoperi]ul casei ]i cca.2 mp tâmpl̀ rie; La ora
14.47 un alt incendiu izbucnit în podul unei anexe
gospod r̀e]ti din comuna Runcu, sat B`deni i-a f̀ cut
s  ̀ac\ioneze ]i pe pompierii de la Garda de Interven\ie
Fieni. Din primele cercet̀ ri se pare c  ̀un co] de fum
deteriorat a fost cauza ini\ierii incendiului, în care au
ars cca.100mp din acoperi]ul anexei.

Duminic  ̀26.10.2008 la ora 18.00 un echipaj de
pompieri de la Garda de Interven\ie Voine]ti a inter-
venit pentru stingerea unui co] de fum de la o cas  ̀din
comuna Voine]ti. Se pare c  ̀neglijen\a proprietarului
care nu ]i-a verificat ]i cur̀ \at co]ul pentru evacuarea
fumului a fost cauza ini\ierii incendiului, aprinzându-
se ]i arzând funinginea depus  ̀pe co]. Numai inter-
ven\ia prompt̀  a pompierilor a f̀ cut posibil̀  salvarea
locuin\ei din calea fl̀ c r̀ilor. 

Mar\i, 28.10.2008, la ora 12.10 un echipaj de pom-
pieri de la Deta]amentul G`e]ti a intervenit pentru
stingerea incendiu izbucnit la o gospod r̀ie din comu-
na Lude]ti, sat Scheiu de Sus.  (continuare [n pagina 5)
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Pdb ATEN|IE LA MIJLOACELE DE {NC~LZIRE
 Luna octombrie a fost marcat` de incendii de vegeta\ie uscat`,

dar este [nceput de sezon pentru incendiile datorate sistemelor de [nc`lzire. 



Sfântul Apostol Andrei CEL ÎNTÂI CHEMAT

Biserica Ortodox  ̀ Român  ̀ pr̀ znuie]te la 30
noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, „cel întâi
chemat”, unul din cei 12 Apostoli ai Mântuitorului
Hristos, care a predicat Evanghelia într-o parte a teri-
toriului \̀ rii noastre, Scythia (Dobrogea de ast̀ zi),
aducând la credin\̀  cre]tin  ̀pe mul\i str̀ mo]i de-ai
no]tri.

Andrei, iudeu de neam din localitatea Betsaida, era
frate cu Simon Petru (devenit ]i el Apostol al Mântu-
itorului) amândoi ocup@ndu-se cu pescuitul, al̀ turi de
tat̀ l lor. Tot împreun ,̀ au fost ]i ucenicii Sfântului
Ioan Botez t̀orul ]i au ascultat predicile acestuia în
jurul Iordanului. Dup  ̀ recunoa]terea lui Iisus drept
Mesia de c t̀re „înv \̀̀ torul” lor, ei Îl urmeaz  ̀ pe
Supremul             Înv \̀̀ tor.

Cu toate c  ̀în Sfânta Evanghelie numele Sfântului
Andrei e amintit doar de dou  ̀ ori (la înmul\irea
pâinilor ]i dup  ̀învierea lui Laz r̀) el, al̀ turi de ceilal\i

Apostoli, Îl va fi înso\it pe Iisus peste tot ]i se va fi
împ r̀t̀ ]it din înv \̀̀ turile Sale. Ca ]i ceilal\i ucenici, el
va fi fost trimis de Mântuitor s  ̀predice Evanghelia la
toat̀  f̀ ptura.

Urmând cuvintelor Înv \̀̀ torului, dup  ̀pogorarea
Duhului Sfânt – potrivit tradi\iei – Sfântului Andrei i-
a c`zut la sor\i s  ̀vesteasc  ̀Evanghelia la popoarele
din jurul M r̀ii Negre (în Scythia). Eusebiu de Ceza-
reea scria: „Sfin\ii Apostoli ai Mântuitorului, precum
]i ucenicii lor, s-au împr̀ ]tiat în toat̀  lumea locuit̀  pe
atunci. Dup  ̀ tradi\ie, lui Toma i-au c`zut sor\ii s`
mearg  ̀în Partia, lui Andrei în Scythia, lui Ioan în Asia
…”. Mai afl̀ m acest lucru ]i din Sinaxarul Bisericii
constantinopolitane care precizeaz  ̀c  ̀Sfântul Apos-
tol Andrei „a predicat în Pont, Tracia ]i Scythia”.

În sprijinul acestor afirma\ii avem ]i câteva topon-
imice din Dobrogea care atest̀  trecerea sa pe aici
(Paraiasul Sfântului Andrei, Apa Sfântului Andrei sau
Pe]tera Sfântului Andrei) ]i de asemenea, pomenirea
sa într-o serie de colinde, legende ]i obiceiuri, atât din
Dobrogea, cât ]i din Basarabia. Prin locurile pe unde
trecea, la fel ca ceilal\i Apostoli, dup  ̀propov`duirea
Evangheliei el va fi botezat, va fi hirotonit preo\i ]i va
fi întemeiat, în acest fel, comunit̀ \i cre]tine. Doar a]a
se poate explica de ce cea mai veche episcopie atestat̀
documentar pe teritoriul \̀ rii noastre este cea de la
Tomis (Constan\a de azi). De altfel, vechimea ]i
vigoarea cre]tinismului în aceste teritorii este dovedit̀
]i de num r̀ul mare de martiri din secolele III si IV, de
cel al bazilicilor descoperite aici, datând din secolele
IV-VI ]i de num r̀ul de obiecte cu caracter cre]tin
g`site în întreaga Dobroge.

De la noi Sfântul Andrei a plecat spre sud. A trecut
prin Tracia, a ajuns la Bizan\, iar de aici, trecând prin
Macedonia ]i |esalia a ajuns în ora]ul Patras din
Ahaia (Grecia de azi). În acest ora] „cel dintâi Apos-
tol al Domnului Hristos” a suferit moarte martiric .̀
Considerându-se nevrednic s  ̀fie r̀ stignit pe o cruce
asemenea celei a Înv \̀̀ torului s`u, a cerut ]i a fost
r̀ stignit pe una în form  ̀de „X”, numit̀  pân  ̀ast̀ zi
„Crucea Sfântului Andrei”.  Anul mor\ii sale nu ne
este cunoscut cu siguran\̀ . Dup  ̀unii istorici el ar fi
murit prin anii 64-67, în timpul persecu\iei lui Nero,
iar dup  ̀al\ii mult mai târziu, pe la sfâr]itul veacului
„apostolic”. El a început s  ̀fie pr̀ znuit de biseric  ̀pe
la începutul secolului al II-lea, în ziua de 30 noiembrie.
Dup  ̀mai multe str̀ mut̀ ri sfintele sale moa]te se odi-

hnesc, în zilele noastre, în catedrala din Amalfi, în
Italia. În urma unei hot̀ râri a Vaticanului, capul Sfân-
tului Andrei a fost trimis Bisericii Ortodoxe a Greciei.
Aceasta l-a a]ezat – în cadrul unor mari festivit̀ \i reli-
gioase – în biserica din ora]ul Patras, ce are hramul
„Sfântul Andrei”. 

Dintotdeauna Sfântul Apostol Andrei s-a bucurat
de o deosebit̀  pre\uire în bisericile rus ,̀ roman` ]i
greac ,̀ ca unul care a adus la Hristos pe locuitorii
acestor teritorii. 

Biserica noastr̀  îl consider̀  nu numai „cel dintâi
chemat la apostolie”, ci ]i cel dintâi propov`duitor al
Evangheliei la str̀ mo]ii no]tri ]i un adev r̀at „Apos-
tol al neamului nostru”. De aceea, noi românii trebuie
s  ̀fim mândrii c ,̀ cre]tinismul românesc este de orig-
ine apostolic` ! Ca urmare, în ]edin\a din 13 ianuarie
1994, Sfântul Sinod al Bisericii noastre, a hot̀ rât ca
ziua de 30 noiembrie, în care îl cinstim dup` cuviin\̀ ,
s  ̀ fie însemnat̀  în calendar cu cruce ro]ie „ca o
adev r̀at̀  s r̀b t̀oare a cre]tinismului românesc”.

OBICEIURI  DE Sf.ANDREI
- Se spune c  ̀în acest̀  zi nu se m t̀ur̀ , nu se arunc`

nimic din cas ,̀ altfel lupii î\i vor mânca vitele. Se mai
spune c  ̀în aceast̀  noapte lupii se adun` ]i pot vorbi,
dar cei ce-i aud pot muri. Prin unele sate din Bucovina
exist̀ ]i acum credin\a c  ̀ în aceast̀  noapte bîntuie
strigoii ]i lupii sînt mai fioro]i ca oric@nd.

- De “Andreiu’ cap de iarn`“ se spune c  ̀umbl̀
strigoii ]i fur̀  mâna vacilor ]i min\ile oamenilor, intr̀
în case ]i la animale. De aceea tocurile u]ilor ]i fere-
strelor, la case, ]oproane, cote\e trebuiesc unse cu
usturoi pisat. 

- {n noaptea de Sf. Andrei sunt practicate ]i predic\ii
meteorologice populare pentru anul urm t̀or. Dac` [n
noaptea de Sf. Andrei este senin ]i cald, se crede c`
iarna nu va fi geroas ,̀ dac  ̀este frig ]i ninsoare, se
crede c  ̀acestea sunt doar începutul troienelor pe care
le va aduce o iarn  ̀grea.

- Se spune c  ̀cei care poart̀  numele Andrei sunt
inteligen\i, judec  ̀bine [n afaceri, sunt stabili ]i respon-
sabili. Familia [nseamn  ̀mult pentru ei, dorindu-]i un
c`min lini]tit ]i armonios, al̀ turi de cei dragi ]i de pri-
eteni.

Toate acestea nu au valen\e religioase, dar sunt per-
petuate prin oameni de-a lungul timpului.
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Se pare c  ̀un co] de fum deteriorat
pe por\iunea din podul locuin\ei a fost
cauza producerii incendiului, aprinzân-
du-se plantele furajere depozitate în
imediata apropiere a co]ului. Fl̀ c r̀ile
au afectat cca.100mp din acoperi]ul
casei, arzând 3500kg plante furajere ]i
1mc de lemne. Negijen\a proprietarului
care nu ]i-a verificat ]i reparat co]ul pen-
tru evacuarea fumului, faptul c  ̀depozi-
ta materiale combustibile în podul
locuin\ei (care este interzis) ]i mai ales
f̀ r̀  a respecta distan\ele de siguran\̀
fa\̀  de co]ul de fum, îl puteau l̀ sa f̀ r̀

un acoperi] deasupra capului, acum în
prag de iarn .̀

Miercuri, 29.10.2008, la ora 11.22 un
echipaj de pompieri de la Deta]amentul
Moreni a intervenit pentru stingerea
unui incendiu produs în curtea unei gos-
pod r̀ii din comuna Filipe]tii de P`dure
din jude\ul Prahova. Din primele
cercet̀ ri se pare c  ̀o \igar̀  aprins  ̀arun-
cat̀  la întâmplare a aprins plante fura-
jere din gr̀ din ,̀ fl̀ c r̀ile mistuind cca. 2
tone din acestea. În încercarea de a
stinge singur̀  incendiul o femeie de 32
ani a suferit arsuri de gradul I ]i II pe fa\̀
]i mâini. La ora 14.35 pompierii de la

Deta]amentul G`e]ti au ac\ionat pentru
stingerea unui incendiu la o cas  ̀locuit̀
de 2 familii din comuna Valea Mare, sat
Livezile. Cauza producerii incendiului
se pare c  ̀a fost, dup  ̀primele cercet̀ ri,
un co] metalic pentru evacuarea fumu-
lui ]i gazelor fierbin\i neizolat termic
corespunz t̀or fa\̀  de materialele com-
bustibile din imediata vecin`tate.
Fl`c`rile au distrus cca.100mp din
acoperi]ul casei, piese de mobilier (3
paturi, 3 mese) ]i articole de
îmbr̀ c`minte.

Joi, 30.10.2008, ora 09.30 un echipaj
de pompieri de la Deta]amentul Târ-

govi]te a intervenit la un incendiu izbuc-
nit la o gospod`rie din comuna
Dragomire]ti. Se pare c  ̀un co] de fum
deteriorat a fost cauza producerii
incendiului, care a afectat cca.30mp din
acoperi]ul locuin\ei.

Sezonul rece s-a instalat. Nere-
spectarea m`surilor de verificare ]i
reparare a sistemelor de înc`lzire
local̀ , care se execut̀  numai cu per-
sonal autorizat, este una din princi-
palele cauze de producere a incendiilor
la gospod`riile popula\iei pe timpul
sezonului rece.

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI

OCROTITORUL ROMÂNIEI   



Iarna este timpul pentru
pove]ti la gura sobei, pentru
dep`nat amintiri, pentru vin fiert
cu scor\isoar` ]i pentru cozonac
cald de abia scos din cuptor.
Acest anotiomp creaz` o atmos-
fera de vis [n jurul nostru mai
ales datorit` peisajelor z`pezii.

Ca perioad` a anului este mar-
cat` de s`rb`torile de iarn` care
au ajuns mai degrab` un timp
pentru a primi daruri, un pretext
pentru petreceri ]i [ndeosebi un
timp pentru reunirea familiei.
Marca\i de s`rb`torile iernii,
anotimpul [n sine nu trebuie s`
ne aduc` amintiri nepl`cute fie
c` suntem acas` sau [n vacan\`,
pe la prieteni sau [ntr-unul din
numeroasele locuri de cazare
amenajate [n zonele montane.

Pentru a preveni nepl`cerile
specifice acestei perioade ar tre-
bui s` \inem cont de c@teva
aspecte ce ne pot pune la
ad`post de o situa\ie de urgen\`.

Aceste situa\ii pot fi ]i rodul
incon]tien\ei sau indolen\ei
noastre. Este necesar ca [n
con]tiin\a oamenilor s` existe
ideea c` “este mai u]or s` previi
o situa\ie de urgen\`, dec@t s`
intervii pentru limitarea
efectelor acesteia”.  

Una dintre multele situa\ii de
urgen\` [n care ne putem g`si pe
perioada sezonului rece este
aceea de a r`m@ne izola\i
datorit` c`derilor masive de
z`pad`.

Pentru a nu exista posibilitatea
de a fi surprin]i [ntr-o astfel de
situa\ie trebuie s`:
- v` informa\i permanent

asupra condi\iilor atmosferice
folosind radioul ]i televizorul;
- evita\i orice deplasare dac`

nu este neap`rat necesar`.
FII PREG~TIT PENTRU A

REZISTA ACAS~:
- preg`ti\i-v` rezerva de ali-

mente, ap` ]i combustibil;

- asigura\i-v` mijloace 
diferite pentru înc`lzit ]i
preparat hrana;
- preg`ti\i-v` mijloace de ilu-

minat independente de re\eaua
electric`;
- p`stra\i la [ndem@n` unelte

pentru degajarea z`pezii.
DAC~ TREBUIE S~

PLECA|I:
- asigura\i-v` îmbr`c`minte
groas`, c`ciul`, m`nu]i ]i s`
]tie cineva unde sunte\i pleca\i;
- c`l`tori\i numai ziua ]i
folosi\i drumurile principale;
- interesa\i-v` din timp de
starea drumurilor;
- nu fi\i cutez`tori ]i temer-
ari(opri\i, întoarce\i-v` ]i cere\i
ajutor);
- dac` mijlocul de transport se

stric` nu intra\i în panic` ]i
p`stra\i-v` calmul, apela\i 112
]i a]tepta\i ajutorul;
- [ncerca\i s` scoate\i autove-
hicului cât mai aproape de
marginea p`r\ii carosabile pen-
tru a nu bloca mijloacele de
desz`pezire;
- nu p`r`si\i mijlocul de trans-
port pentru a cere ajutor
deoarece v` pute\i r`t`ci.
DAC~ V-A|I BLOCAT PE
DRUM, DEPARTE DE AJU-

TOR {N MA}IN~
R`m@ne\i [n ma]in`. Nu

p`r`si\i ma]ina dec@t dac`
vede\i c` sunt persoane care v`
pot ajuta la mai putin de 80 m.
Ag`\a\i o bucat` de material tex-
til viu colorat` de antena radio ]i
ridica\i antena c@t se poate de
mult. Ocazional porni\i motorul
pentru a v` [nc`lzi. Porni\i
motorul 10 min/or` av@nd
aeroterma pornit`. Porni\i
farurile ]i avariile atunci c@nd
motorul este pornit. Aten\ie la
pericolului de otr`vire cu
monoxid de carbon. Men\ine\i
\eava de e]apament curat`, s` nu

fie astupat` de z`pad`. Din c@nd
[n c@nd deschide\i pu\in geamul
pentru a aerisi. Urm`ri\i apari\ia
unor semne de degerare sau
hipotermie. Face\i exerci\ii
u]oare pentru a v` p`stra o buna
circula\ie sanguin`. Dac` sunt
mai multe persoane [n ma]in`,
dormi\i cu r@ndul. {mbr`ca\i-v`
c`lduros ]i folosi\i ziarele vechi,
h@rtiile, sau husele de la scaune
pentru a izola ma]ina. 

Evita\i epuizarea fizic`. Vre-
mea rece obose]te inima. Efor-
turi cum ar fi cel pentru
cur`\area z`pezii sau [mpin-
gerea ma]inii pot duce la atac de
cord sau agravarea unor prob-
leme cardiace existente. Be\i ap`
suficient` pentru a nu v`
deshidrata. Nu ie]i\i afar` [n
v@nt. 

Pierderea sensibilit`\ii ]i o
paloare a degetelor, nasului sau
chiar a lobilor urechii pot fi
simptome de degerare.
Deger`tura este o reac\ie sever`
a organismului expus la frig.
Hipotermia apare [n momentul
[n care temperatura organismu-
lui scade sub 35 de grade. Simp-
tomele hipotermiei includ
tremur`turi necontrolabile, vor-
bire lent`, pierderi de memorie,
grea\`. Dac` suspecta\i c` o per-
soana sufer` de deger`turi sau
hipotermie [ncepe\i s` [nc`lzi\i
[ncet bolnavul. Nu da\i unei per-
soane pe care o suspecta\i c`
sufer` de deger`turi sau hipoter-
mie b`uturi care con\in cofein`
sau alcool. 

{n fiecare an zeci de oameni
mor din cauza temperaturilor
sc`zute a accidentelor rutiere
specifice anotimpului rece ]i
incendiilor datorate folosirii
aparatelor de [nc`lzire
improvizate.

Nu fi\i propria victim`!

Esti pregatit ?   *   Noi suntem !   *   Fii pregatit pentru tine si familia ta !
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Anotimpul rece aduce cu el o
serie de schimb r̀i în via\a ]i activi-
tatea comunit̀ \ilor locale, care pre-
supun ]i necesitatea asigur̀ rii unor
m`suri de reducere ]i înl̀ turare a
riscurilor de incendiu.

Premerg t̀or sezonului rece ]i pe
timpul acestuia, pentru asigurarea pre-
venirii ]i stingerii incendiilor este
necesar̀ :
- verificarea instala\iilor de înc l̀zire,
repararea ]i cur`\area sobelor ]i
co]urilor pentru evacuarea fumului; 
- instruirea persoanelor care r`spund
de aprinderea ]i stingerea focurilor; 
- verificarea sting t̀oarelor (de toate
tipurile), umplerea lor cu înc`rc t̀ura
de iarn` sau protejarea acestora
împotriva înghe\ului; 
- verificarea instala\iilor de alimenta-
re cu ap  ̀]i protejarea lor împotriva
înghe\ului; 

- preg`tirea uneltelor pentru
dez`pezirea drumurilor de acces la
sursele de ap ,̀ la intr`rile în cl̀ diri ]i
în depozite etc.; 
- evitarea supraînc l̀zirii sobelor,

acestea prin c l̀dura radiat̀  putând
aprinde obiectele din apropiere. 

Mãsuri de prevenire a incendiilor
la gospodãriile popula\iei.

În perioada sezonului rece, cre]te
pericolul izbucnirii incendiilor
datorate sistemelor si mijloacelor de
încãlzire utilizate în clãdiri pentru
mentinerea temperaturii mediului
interior la un anumit nivel de confort
necesar desf̀ ]ur̀ rii în conditii core-
spunz t̀oare a activit̀ \ii zilnice. În
acest sens reamintim unele mãsuri ce
trebuie luate în aceastã perioad  ̀ ]i
anume:

- cosurile de fum vor fi obligato-
riu verificate, curãtate, ]i reparate de
persoane specializate ]i autorizate;

- în podul casei co]ul de fum va fi
obligatoriu tencuit pentru a nu
prezenta fisuri prin care ar putea
pãtrunde scântei ce pot fi surse de
aprindere, dacã în zona lui sunt mate-
riale combustibile; 

- se interzice utilizarea sobelor
defecte ]i a burlanelor metalice
fisurate, a re]ourilor electrice
improvizate, a instalatiilor electrice
improvizate cu prize defecte ]i sigu-
ran\e la tablourile electrice necali-
brate; 

- se interzice uscarea lemnelor pe
sobele metalice, uscarea rufelor pe
cuptorul sobei ]i l̀ sarea nesupraveg-
heatã a focului; 

- nu se încarcã soba cu lemne
înainte de culcare ]i nu se las`
arz t̀orul aprins la sobele cu gaze nat-
urale pe perioada de noapte
nesupravegheate; 

- amplasa\i în fa\a sobelor cu
lemne o cutie metalic .̀ Aceasta va
asigura protec\ia fa\̀  de c`derea
accidental̀ , direct pe podea, a lem-
nelor aprinse, care ar putea determi-
na incendierea materialelor com-
bustibile cu care acestea ar veni în
contact; 

- cenu]a ]i j̀ ratecul vor fi depoz-
itate în gropi speciale ]i se sting cu
ap ;̀ 

- se interzice folosirea buteliilor
de gaze lichefiate f̀ r  ̀regulatori (cea-
suri) de presiune sau cu garnituri
deteriorate ori cu furtun de cauciuc
fisurat ; 

- se interzice cu des`vâr]ire
încercarea cu flacãrã a etan]eitã\ii
buteliei de gaze lichefiate sau a insta-
la\iei de gaze naturale; verificarea se
face numai cu emulsie de apã cu
sãpun; 

- la aprinderea focului la aragaz
sau sobe alimentate cu gaze naturale
se aerise]te camera, dupã care întot-
deauna se aprinde mai întâi chibritul
]i apoi se manevreazã robinetul de

alimentare cu gaz; 
- se interzice folosirea afumãto-

rilor improvizate în podurile clãdirilor
prin diferite metode, ori amplasarea
lor prin magazii, ]uri, remize,
]oproane sau lângã materiale com-
bustibile; afumãtorile se confec-
tioneazã din zidãrie de cãrãmidã ]i se
vor amplasa independent de celelalte
construc\ii; 

- cãile de acces ]i accesul la
sursele de apã se vor curã\a de
zãpadã ]i ghea\ã, asigurându-se
men\inerea permanent liberã a aces-
tora.

În scopul prevenirii incendiilor
provocate de copii pe care frigul îi \ine
acum mai mult pe lâng  ̀]i  în cas ,̀ se
vor respecta urm t̀oarele:

- în înc`perile în care exist̀  sobe
de înc l̀zit sau g t̀it, l̀ mpi de g t̀it cu
petrol ]i pentru iluminat, în stare de
func\ionare, acestea nu se vor l̀ sa la
îndemâna copiilor nesupraveghea\i; 

- copii nu trebuie l̀ sa\i s  ̀ se
joace cu focul (l̀ mpi, lumân`ri, chib-
rituri, brichete); asemenea mijloace
nu trebuie l̀ sate la îndemâna lor; 

- nu este permis accesul copiilor
nesupraveghea\i în depozitele de fura-
je, ]ure, poduri, magazii, grajduri cu
mijloace care ar putea produce
incendii; 

- copii nu vor fi l`sa\i s`
foloseasc  ̀ aparatele electrice de uz
casnic (fiare de c l̀cat, re]ouri, radia-
toare etc.) sau aragazul decât în
prezen\a adul\ilor

Stima\i cetã\eni, este de re\inut un
lucru foarte important:

“Este mult mai u]or sã previi un
incendiu, decât sã-l stingi”.

Respectând aceste sfaturi privind
ocrotirea propriilor gospod`rii de

acest du]man care este
INCENDIUL

cet̀ \enii pot convie\ui în lini]te, f̀ r`
grij̀ , c  ̀via\a ]i bunurile materiale
agonisite nu vor fi mistuite de fl̀ c`ri.

Sezonul rece
Ti-ai pregatit locuinta pentru iarna ?
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An de an serviciile SMURD intervin la
un num`r din ce [n ce mai mare de cazuri
de asisten\` a persoanelor. {n multe ora]e
ale \`rii se opera\ionalizeaz` serviciile
SMURD eficien\a lor fiind la un grad
ridicat. Zeci de persoane au fost victime
în accidentele rutiere produse pe dru-
murile jude\ului. Accidentele rutiere nu
sunt singurele evenimente la care este
necesar` interven\ia profesionist` a ser-
viciilor de urgen\`. Fie c` ajung victime
ale accidentelor de circula\ie, ori se afl`
într-o situa\ie deosebit`, cet`\enii solicit`
interven\ia specializat` a echipajelor Ser-
viciului Mobil de Urgen\`, Resuscitare ]i
Descarcerare. Dup` ani de munc` în sluj-
ba semenilor no]trii ]i numai Dumnezeu
mai ]tie pentru câte vie\i salvate, spunem
c` putem crea sistemul necesar
interven\iei SMURD ]i cu atât mai mult
cu cât noua genera\ie de profesioni]ti,
tineri ]i cu dorin\` de afirmare, sunt atât
de încânta\i s` salveze vie\i omene]ti
„Nici o interven\ie nu seam`n` una cu
cealalt`. Este nevoie de mult` preg`tire
de specialitate ]i mult` imagina\ie pentru
a te apropia de adevarata situa\ie creat` la
momentul respectiv. Succesul misiunilor
este dat în primul rând de munca în
echip` în care to\i suntem egali ]i avem
un rol important ]i foarte bine definit.“

Pân@ la aceast` dat` echipajele de
interven\ie au acordat ]i primul aju-
tor de baz` pân` la sosirea echipa-
jelor de ambulan\` ]i asta pentru c`
au fost instrui\i în acest sens.  

În planul Ministerului S`n`t`\ii
Publice este prev`zut` înfiin\area
serviciului SMURD în toate jude\ele.
Dâmbovi\a este un jude\ important
pentru c` este tranzitat de foarte
multe mijloace de transport, inclusiv
de substan\e periculoase. Pân` la
sf@r]itul anului sper`m s` facem
parte din programul MSP pentru înfi-
in\area SMURD Dâmbovi\a. Dup`
cum a spus Raed Arafat „pentru activi-
tatea SMURD, baza sunt pompierii, iar
cadrele Spitalului Jude\ean de Urgen\`
colaboreaz` cu ei pe parte medical`.“.
Sarcinile sunt împ`r\ite, echipajele de
prim ajutor sunt responsabilitatea ISU
„Basarab I“ Dâmbovi\a, iar dotarea ]i
supravegherea medical` este a spitalului,
doar echipajul de terapie intensiv` va fi
mixt între spital ]i inspectorat „se va
ajunge la un serviciu mult mai bun asigu-
rat popula\iei într-un timp cât mai scurt
de r`spuns la solicitare ]i un echipaj spe-
cializat care va da un plus de calitate asis-
ten\ei de urgen\`“.

Nu trebuie s` fim în\ele]i gre]it dac` ne
dorim înfiin\area SMURD; între
SMURD ]i Serviciul de Ambulan\`
va exista colaborare ]i nu competi\ie.
La cazurile de urgen\` critic` vor fi
deplasate ]i echipajul de prim-ajutor
]i cel de reanimare SMURD situa\ie
în care cele dou` vor colabora. Solic-
it`rile c`tre SMURD se vor face prin
apelul unic 112, iar interven\ia este
coordonat` de cele dou` dispecerate
(al Serviciului Jude\ean de Ambu-
lan\` ]i al ISU D@mbovi\a). Echipa-
jele de urgen\` vor ac\iona conform

competen\elor dob@ndite prin preg`tire,
func\ie de gradul urgen\elor medico-
chirurgicale. Echipajul are posibilitatea
sa transfere pacientul la spital sau la un
echipaj cu competen\` superioar`, respec-
tiv la o ambulan\` cu medic de la
SMURD, de la Serviciul Jude\ean de
Ambulan\` sau echipajului de pe eli-
copterul SMURD.

Primul pas pentru opera\ionalizarea
serviciului în jude\ul Dâmbovi\a este
f`cut de MSP prin achizi\ionarea autospe-
cialelor(3 p@n` la aceast` dat`), dar este
necesar ]i crearea cadrului organizatoric
]i a procedurilor de interven\ie din partea
Inspectoratului General pentru Situa\ii de
Urgen\`. Aceste aspecte organizatorice
nu trebuiesc l`sate la aprecierea fiec`rui
inspectorat jude\ean.

Acordarea asisten\ei medicale de
urgen\` implic` munca de echip` unde
fiecare membru al echipei de interven\ie,
inclusiv pompierul, are un rol bine definit
]i foarte important.

plutonier adjutant Gabriel G`tej
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