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BULETIN INFORMATIV 
Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada 10.09.2021- 13.09.2021 

 

 

În perioada 10.09.2021, ora 06:00 - 13.09.2021, ora 06:00, pompierii din cadrul Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov (ISU B-IF) au intervenit pentru gestionarea a 

956 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 801. În perioada menționată s-a intervenit pentru stingerea a 39 

incendii și pentru soluționarea altor 116 de solicitări diverse (salvare animale, deblocare din medii 

ostile vieții etc.), respectiv 176 de cazuri în care au fost implicate persoane infectate cu noul 

coronavirus (SARS-CoV-2).  

  Sâmbătă, 11.09.2021, pompierii ISU BIF au fost solicitați să intervină la un incendiu produs la 

un bloc nelocuit P+12 (în construcție) situat în strada Parcului, sector 1. La sosirea echipajelor la fața 

locului s-a constatat că incendiul se manifesta, la ultimul nivel, pe o suprafață de 500 metri pătrați. Din 

cauza materialelor care au ars, smoala și carton bituminat, au fost degajări însemnate de fum. Deoarce 

incendiul se manifesta pe terasa blocului, la etajul 12, forțele de intervenție au fost alocate gradual și au 

acționat atât din exteriorul imobilului cu o autopecială de stingere și salvare de la înălțime, cât și din 

interiorul acestuia pentru localizarea și lichidarea incendiului. Pentru gestionarea situației de urgență s-

a intervenit cu unsprezece autospeciale de stingere cu apă și spumă, două echipaje de descarcerare, 

două autospeciale de salvare și stingere de la înălțime și două echipaje SMURD. 

În perioada 10-12.09.2021, efectivele ISU BIF au fost angrenate în misiune la Romaero 

Băneasa cu prilejul organizării festivalului de muzică EDM și tehno SAGA Festival. 

     Ziua de astăzi, 13 septembrie, ne oferă an de an, prilejul de a rememora un episod glorios din 

istoria naţională – lupta de pe Dealul Spirii purtată de compania de pompieri din Bucureşti, condusă de 

căpitanul Pavel Zăgănescu, împotriva numeroasei oştiri otomane, venită să înfrângă, prin forţa armelor, 

mişcarea revoluţionară de la 1848. Atunci, în 13 septembrie 1948, ostaşii pompieri s-au acoperit de 

glorie, într-o crâncenă şi inegală încleştare cu o coloană a armatei otomane. În cinstea sacrificiului 

superm realizat de eroii pompieri, începând cu anul 1953, ziua de 13 septembrie a devenit Ziua 

Pompierilor din România. Cu această ocazie, ISU BIF a desfășurat o festivitate de avansare, înainte de 

termen, a colegilor militari care s-au remarcat printr-o activitate deosebită și a depus coroane de flori la 

Monumetul Eroilor Pompieri. 

   Totodată, 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: 11 controale de prevenire și 11 

verificări la operatorii economici. În urma acțiunilor desfășurate au fost aplicate 19 sancțiuni 

contravenționale. 
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