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BULETIN INFORMATIV 

Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada  16.07.2021- 19.07.2021 

 

 În perioada 16.07.2021, ora 06:00 - 19.07.2021, ora 06:00, pompierii din cadrul 

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

gestionarea a 1315 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 1053. În perioada menționată s-a intervenit pentru stingerea a 

38 incendii și pentru soluționarea altor 224 solicitări diverse (salvare animale, deblocare din medii 

ostile vieții etc.), respectiv 9 cazuri în care au fost implicate persoane infectate cu noul coronavirus 

(SARS-CoV-2).       

 Sâmbătă, 17.07.2021, ora 14:25, pompierii ISU BIF au fost solicitați să intervină pentru 

stingerea unui incendiu produs la un apartament situat la ultimul nivel al unui bloc din Bulevardul 

Iancu de Hunedoara. La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat că incendiul se manifesta cu 

flacară puternică în interiorul apartamentului și cu degajări foarte mari de fum, fapt ce a impus 

evacuarea a 30 de persoane și transportul la spital a două persoane de sex feminin de 16, respectiv 81 

de ani, expuse la monoxid de carbon.  

Pentru gestionarea situației de urgență s-a intervenit cu nouă autospeciale de stingere cu apă și 

spumă, trei autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, un 

echipaj de prim-ajutor SMURD și Detașamentul Special de Salvatori. 

În această dimineață, pompierii militari au intervenit cu șapte autospeciale de stingere cu apă și 

spumă, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un 

echipaj de prim-ajutor SMURD pentru stingerea unui incendiu produs la o casă în str. Mihai 

Eminescu din Capitală. Incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișului pe o suprafață de aproximativ 

300 de metri pătrați, fără posibilități de propagare. În urma incendiului nu au rezultat victime. 

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări meteo cod galben de caniculă și 

disconfort termic, pentru municipiul București și județul Ilfov, pentru perioada 16 - 19 iulie. Indicele 

temperatură-umezeală (ITU),  a depășit pragul critic de 80 de unități. 

Tot în această perioadă, specialiștii inspecției de prevenire și personalul operativ, împreună cu 

reprezentanți ai altor instituții cu atribuții de control, au desfășurat o serie de activități specifice 

pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus astfel: 6 controale de prevenire și 6 verificări la 

operatorii economici. În urma acțiunilor desfășurate au fost aplicate 20 sancțiuni contravenționale. 
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