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BULETIN INFORMATIV 

 

Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada 04.11.2022 - 07.11.2022 

 

În perioada 04.11.2022, ora 06:00 – 07.11.2022, ora 06:00, pompierii din cadrul 

ISU B-IF au intervenit pentru gestionarea a 985 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 812. În perioada menționată s-a 

intervenit pentru stingerea a 23 incendii și pentru soluționarea altor 150 de solicitări 

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

Vineri, 04.11.2022, pompierii ISU București-Ilfov au intervenit pentru stingerea 

unui incendiu produs la un centru de reciclare deșeuri, situat în Șoseaua Chitilei, din 

sectorul 1, București. Incendiul s-a manifestat cu flacără violentă și degajări mari de fum, 

la stivele cu materiale reciclabile compuse din cauciuc, mase plastice și fier, înalte de 10 

metri, pe o suprafață de aproximativ 1000 mp
2
. Pentru realizarea accesului la focar a fost 

utilizat și un utilaj al operatorului economic, care a îndepărtat materialele afectate de 

flacără. În urma evenimentului nu au rezultat victime.  

În această situație de urgență s-a intervenit cu nouă autospeciale cu apă și spumă, o 

autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, 

două ambulanțe SMURD și șase cisterne cu apă. Din cauza degajărilor mari de fum, 

pentru informarea populației s-a transmis mesaj prin sistemul RoAlert. 

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 nouă controale de prevenire. În urma acțiunilor desfășurate au fost aplicate 

40 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 54.500 lei. 
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