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  Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada 17.01.2023 – 18.01.2023 

 

În perioada 17.01.2023, ora 06:00 – 18.01.2023, ora 06:00, pompierii din cadrul 

ISU B-IF au intervenit pentru gestionarea a 306 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 253. În perioada menționată s-a 

intervenit pentru stingerea a 9 incendii și pentru soluționarea altor 44 de solicitări diverse 

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

În cursul zilei de ieri, 17.01.2023, în jurul orei 17:42, pompierii din cadrul ISU 

B-IF au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament, situat în strada 

Lăcrămioarei, din sectorul 3 al Capitalei. La momentul sosirii primelor echipaje de 

pompieri, incendiul se manifesta cu flacără violentă și degajări mari de fum la un 

apartament situat la etajul 1 al imobilului, suprafața afectată fiind de aproximativ 40 mp.  

Incendiul a fost localizat rapid, evitându-se astfel propagarea la apartametele învecinate. 

În urma evenimentului 27 de persoane au fost evacuate, din care 13 persoane au fost 

evaluate medical, fără a fi nevoie de transportul lor la spital. Pentru gestionarea situației 

de urgență s-a intervenit cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, Grupul 

Special de Salvatori, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o 

autospecială de descarcerare și patru echipaje SMURD.  

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 șapte controale de prevenire, în urma cărora au fost aplicate 31 de sancțiuni 

contravenționale în cuantum de 62.500 de lei. 
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