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BULETIN INFORMATIV 

 

Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada 24.11.2022 - 25.11.2022 

 

În perioada 24.11.2022, ora 06:00 - 25.11.2022, ora 06:00, pompierii din cadrul 

ISU B-IF au intervenit pentru gestionarea a 324 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 246. În perioada menționată s-a 

intervenit pentru stingerea a nouă incendii și pentru soluționarea altor 69 de solicitări 

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

În cursul zilei de ieri, 24.11.2022, în jurul orei 21:57, prin apel la numărul de 

urgență 112, ISU B-IF a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs în Splaiul 

Unirii, din sectorul 3 al Capitalei. În urma incidentului, un autoturism a plonjat în râul 

Dâmbovița și se afla scufundat parțial. La momentul sosirii primelor echipaje de 

intervenție, victima, barbat 37 de ani, se afla în stare de constiență și fost scoasă la mal 

de către scafandrii ISU B-IF, unde a fost predată echipajului de prim-ajutor. Ulterior 

victima a refuzat transportul la spital. Pentru gestionarea situației de urgență s-a 

intervenit cu un echipaj de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o 

autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și două 

ambulanțe SMURD. 

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 și o informare preventivă. În urma acțiunilor 

desfășurate au fost aplicate 51 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 136.000 lei. 
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