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Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada 07.01.2022 - 10.01.2022 

 

 În perioada 07.01.2022, ora 06:00 - 10.01.2022, ora 06:00, pompierii din cadrul ISU B-IF au 

intervenit pentru gestionarea a 792 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 662. În perioada menționată s-a intervenit pentru stingerea a 

16 incendii și pentru soluționarea altor 111 de solicitări diverse (salvare animale, deblocare din 

medii ostile vieții etc.), respectiv 85 cazuri în care au fost implicate persoane infectate cu noul 

coronavirus (SARS-CoV-2). 

În cursul zilei de vineri, 07.01.2021, pompierii ISU B-IF au fost solicitați să intervină pentru 

stingerea unui incendiu produs la un imobil situat în strada Mihail Târnoveanu din sectorul 3 al 

Capitalei. La locul intervenției, pompierii au constatat că incendiul se manifesta la întregul imobil, 

pe o suprafață de aproximativ 150-200 mp. cu posibilități de propagare pe mai multe direcții. 

Incendiul a fost localizat și ulterior lichidat în limitele găsite. Pentru gestionarea situației de urgență 

produsă, s-a intervenit cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de 

intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim-ajutor 

SMURD.  

 Ieri, 08.01.2022, pompierii din cadrul ISU B-IF au fost solicitați să intervină pentru stingerea 

unui incendiu izbucnit la o cabană situat în Comuna Găneasa, sat Șindrilița din Județul Ilfov. La 

locul intervenției, pompierii au constatat că incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, pe o 

suprafață de aproximativ 100-150 mp. În urma intervenției pompierilor, incendiul a fost localizat și 

lichidat rapid, în limitele găsite. Pentru gestionarea situației de urgență produsă s-a intervenit cu trei 

autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o 

autospecială pentru descarcerare. 
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