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BULETIN INFORMATIV 

Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada  19.06.2021- 22.06.2021 

 

În perioada 19.06.2021, ora 06:00 - 22.06.2021, ora 06:00, pompierii din cadrul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov au intervenit pentru 

gestionarea a 1259 situații de urgență, produse în municipiul București și în județul Ilfov. 

Ponderea cea mai mare a numărului de intervenții o reprezintă cazurile pentru acordarea 

primului ajutor calificat, în număr de 1005. În perioada menționată s-a intervenit pentru stingerea a 

34 incendii și pentru soluționarea altor 220 solicitări diverse (salvare animale, deblocare din medii 

ostile vieții etc.), respectiv 10 cazuri în care au fost implicate persoane infectate cu noul coronavirus 

(SARS-CoV-2). 

În data de 19.06.2021, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu 

produs la o clădire P+1 din Calea Dudești, Sectorul 3 al Capitalei. La sosirea forțelor de intervenție, 

incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 80 metri pătrați, fără posibilități de propagare. 

Pentru gestionarea situației de urgență s-a intervenit cu patru autospeciale cu apă și spumă, o 

autoscară, un echipaj de prim-ajutor SMURD și o autospecială de descarcerare. În urma incendiului 

nu au rezultat victime.  

În data de 21.06.2021, pompierii ISU B-IF au asigurat măsurile de monitorizare și 

gestionare a situațiilor de urgență, pe stadionul Arena Națională, cu prilejul meciului de fotbal 

organizat în cadrul EURO 2020. Pe durata misiunii au fost gestionate trei cazuri medicale de către 

echipajele medicale SMURD. 

Totodată, ISU B-IF a informat populația prin intermediul rețelelor de socializare, cu privire 

la emiterea de către Administrația Națională de Meteorologie, a două avertizări meteo cod roșu și 

cod portocaliu, valabile în data de 21 iunie, în județul Ilfov. Pentru codul portocaliu fenomenele 

meteo vizate au fost: averse torențiale cu acumulări de 35-40 litri apă/metru pătrat și descărcări 

electrice, iar pentru codul roșu, în localitățile Periș, Balotești, Snagov, Tunari și Corbeanca: averse 

torențiale, cu descărcări electrice și grindină. În urma celor două avertizări meteorologice, ISU B-IF 

a remis mesaje RO ALERT de înștiințare a populației cu privire la fenomenele meteorologice 

prognozate. 

În cursul acestei dimineți, pompierii Detașamentului Chimiștilor au fost solicitați să 

intervină pentru stingerea unui incendiu auto pe Splaiul Unirii din Sectorul 3. La fața locului s-a 

constatat că incendiul se manifesta, cu flacără deschisă, la cinci autoturisme garate în incinta unui 

centru de dezmembrări auto. Pentru stingerea incendiului s-a acționat cu patru autospeciale cu apă 

și spumă, un echipaj de prim-ajutor SMURD și o autospecială de descarcerare. 

Totodată, reamintim că a fost operaționalizată platforma națională de informare cu privire la 

vaccinarea împotriva COVID-19, care poate fi accesată la acest link: https://vaccinare-

covid.gov.ro/. 
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