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BULETIN INFORMATIV 

Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada  20.07.2021- 21.07.2021 

 

 

În perioada 20.07.2021, ora 06:00 - 21.07.2021, ora 06:00, pompierii din cadrul 

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

pentru gestionarea a 308 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 263. În perioada menționată s-a 

intervenit pentru stingerea a nouă incendii și pentru soluționarea altor 36 solicitări 

diverse (salvare animale, deblocare din medii ostile vieții etc.), respectiv patru cazuri 

în care au fost implicate  persoane infectate cu noul coronavirus (SARS-CoV-2). 

În ziua de 20.07.2021, ISUBIF a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui 

incendiu produs la un imobil din str. 1 Decembrie 1918, Dărăști-Ilfov. Incendiul se 

manifesta pe o suprafață de circa 50 metri pătrați, la nivelul acoperișului și al 

bucătăriei.  În urma evenimentului, o persoană a suferit un atac de panică și a fost 

transportată la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", iar o alta, cu plagă la 

membrul superior, după ce i-a fost acordat primul ajutor, a refuzat transportul la spital.   

Pentru gestionarea situației de urgență s-a intervenit cu trei autospeciale de 

stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere și salvare de la înalțime, un echipaj 

de descarcerare și două echipaje de prim-ajutor 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: 13 

controale de prevenire și 13 verificări la operatorii economici. În urma acțiunilor 

desfășurate au fost aplicate 34 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 1500 lei. 
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