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BULETIN INFORMATIV 

Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada  19.07.2021- 20.07.2021 

 

În perioada 19.07.2021, ora 06:00 - 20.07.2021, ora 06:00, pompierii din cadrul 

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

pentru gestionarea a 357 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 282. În perioada menționată s-a 

intervenit pentru stingerea a 13 incendii și pentru soluționarea altor 62 solicitări diverse 

(salvare animale, deblocare din medii ostile vieții etc.), respectiv un caz în care au fost 

implicată o persoană infectată cu noul coronavirus (SARS-CoV-2). 

În cursul zilei de ieri, a fost sărbătorită ziua Ministerului Afacerilor Interne. Cu 

această ocazie, Dl. Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a oferit distincția 

Emblema Ministerului Afacerilor Interne unor angajați cu merite deosebite. Alături de 

colegii de la Poliția Română, Jandarmeria Română Poliția de Frontieră și Inspectoratul 

General de Aviație al MAI, au fost premiați si pompieri din cadrul Inspectoratelor 

pentru Situații de Urgență București-Ilfov, Brașov, Constanța și Tulcea, care au dat 

dovadă de eroism și empatie, salvând vieți chiar și în timpul liber, dar și de 

profesionalism, executând cu succes misiuni aproape imposibile. Printre cei premiați s-

a numărat și colegul nostru de la Detașamentul Special de Salvatori, plutonier adjutant 

șef Dumitru Mitică, pentru salvarea unei persoane înecată în râul Dâmbovița. 

În seara zilei de 19.07.2021, Detașamentul de Pompieri Otopeni a intervenit 

pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism. Ajunși la fața locului, 

echipajele de intervenție au constatat că incendiul se manifesta la compartimentul 

motor, fără persoane surprinse și fără posibilități de propagare. S-a acționat cu două 

autospeciale cu apă și spumă, o descarcerare și o ambulanță SMURD.  

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: 15 

controale de prevenire și 15 verificări la operatorii economici. În urma acțiunilor 

desfășurate au fost aplicate 32 sancțiuni contravenționale. 
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