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BULETIN INFORMATIV 

Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada 03.08.2022 - 04.08.2022 

 

În perioada 03.08.2022, ora 06:00 - 04.08.2022, ora 06:00, pompierii din cadrul 

ISU B-IF au intervenit pentru gestionarea a 375 situații de urgență produse în municipiul 

București și Ilfov. 

Ponderea cea mai mare a numărului de intervenții o reprezintă cazurile pentru 

acordarea primului ajutor calificat, în număr de 324. În perioada menționată s-a 

intervenit pentru stingerea a 11 incendii și pentru soluționarea altor  de solicitări diverse 

(salvare animale, deblocare din medii ostile vieții etc.).  

Miercuri, 03.08.2022, pompierii din cadrul ISU B-IF au intervenit cu patru 

autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu de vegetație 

uscată produs în comuna Dobroiești, județul Ilfov. Suprafața afectată de incendiu a 

însumat aproximativ 50.000 de metri pătrați. Ca urmare a intervenției prompte a 

pompierilor, incendiul a fost localizat și lichidat, în limitele găsite, fără a exista victime. 

Având în vedere frecvența incendiilor de vegetație uscată care se înregistrează în această 

perioadă, rugăm cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să înțeleagă că arderea 

miriștilor, a vegetației uscate și resturilor vegetale este interzisă. Arderea miriștilor, a 

vegetației uscate și resturilor vegetale, cu deosebire în condițiile meteorologice actuale, 

perioade de caniculă și secetă prelungită, poate reprezenta un pericol major pentru viață, 

iar manifestarea incendiilor poate fi extrem de violentă, afectând: gospodării, construcții, 

rețele electrice, păduri și animale. De asemenea, vă informăm că, în conformitate cu 

prevederile art. 1, pct. 3, lit. r) din H.G. 537/2007, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, 

deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și 

fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți se sancționează 

cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei. 

În această perioadă specialiștii inspecției de prevenire și personalul operativ au 

desfășurat o serie de activități specifice pe linia prevenirii situațiilor de urgență, astfel au 

fost efectuate opt controale de prevenire și două informări preventive În urma acțiunilor 

desfășurate au fost aplicate 21 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 3.000 lei. 
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