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BULETIN INFORMATIV 

 

Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada 18.11.2022 - 21.11.2022 

 

În perioada 18.11.2022, ora 06:00 - 21.11.2022, ora 06:00, pompierii din cadrul 

ISU B-IF au intervenit pentru gestionarea a 980 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 839. În perioada menționată s-a 

intervenit pentru stingerea a 26 de incendii și pentru soluționarea altor 115 de solicitări 

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

În cursul zilei de ieri, 20.11.2022, în jurul orei 14:30, prin apel la numărul de 

urgență 112, ISU B-IF a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu produs 

la Muzeul Național de Artă din cadrul Palatului Regal, situat în Calea Victoriei, din 

Sectorul 1 al Capitalei. La fața locului, echipajele de intervenție au constatat că incendiul 

se manifesta pe o suprafață de aproximativ 70 mp la nivelul plafonului etajului 2. Pentru 

gestionarea situației de urgență s-a intervenit cu opt autospeciale de stingere cu apă și 

spumă, trei autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul 

Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD. Au fost 

evacuate 150 de persoane din clădire, în urma intervenției nu au  rezultat victime.  

 În data de 20.11.2022, Administraţia  Naţională  de  Meteorologie a emis o 

atenționare meteorologică cod galben, pentru Capitală și județul Ilfov, valabilă din data 

de 20.11.2022, ora 10.00, până în data de 21.11.2022, ora 10.00, privind ploi însemnate 

cantitativ având caracter de aversă, iar cantitățile de apă pot depăși 25...35 l/mp și pe arii 

restrânse 50 l/mp. 
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Pentru informarea populației, ISU B-IF a remis mesaje prin intermediul canalelor 

de comunicare instituțională. Pe durata codului meteo pompierii din cadul ISU B-IF au 

intervenit pentru îndepărtarea a 8 copaci și a unui element de construcție, respectiv 

pentru alte 8 solicitări în vederea extragerii apei acumulate pe carosabil și în subsolul 

locuințelor. În urma acestor evenimente au fost afectate 6 autoturisme.  

          În această perioadă, specialiștii inspecției de prevenire și personalul operativ au 

desfășurat o serie de activități specifice pe linia prevenirii situațiilor de urgență. Au fost 

efectuate 20 de controale de prevenire la operatori economici și la obiective cu 

aglomerări de persoane, iar scopul principal urmărit a fost verificarea respectării 

numărului maxim de utilizatori și accesibilitatea căilor de evacuare. În urma acțiunilor de 

control derulate în perioada de referință (18 – 20.11.2022), inspectorii de prevenire au 

constatat neconformități pe linia securității la incendiu, pentru care au aplicat 71 de 

sancțiuni contravenționale, în cuantum de 203.000 lei. 

Pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, prin depășirea 

numărului maxim de utilizatori, la un obiectiv din municipiul București a fost aplicată 

amendă în valoare de 100.000 lei (ca sancțiune principală) și sancțiunea complementară 

de oprire a funcționării pentru o perioadă de 60 de zile. Sancțiunile sunt prevăzute de 

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.  
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