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Eveniment

15.05.2008 – 15.05.2014
6 ani de SMURD în Bucureşti
Mr. Laurențiu GRIGORAȘ

P

ornit în anul 1990 la Târgu Mureş, SMURD-ul a început firav să încolţească şi în Municipiul
Bucureşti începând cu luna februarie a anului 1996, când a fost introdusă în intervenţie
prima autospecială de iluminat şi descarcerare.
Sistemul de intervenţie la descarcerare a fost completat în luna noiembrie 2002, când au intrat
în serviciul operativ încă 3 autospeciale de iluminat şi descarcerare, dotate cu unităţi de intervenţie
la dezastre.
Prima componentă pe linia asistenţei medicale de urgenţă a apărut la nivelul Municipiului
Bucureşti la data de 23 septembrie 2004, când elicopterul SMURD a executat primul zbor cu echipaj
medical şi personal specializat în operaţiuni de descarcerare.
Dacă toţi aceşti paşi făcuţi au fost preponderent pe partea de prespital, în anul 2005 s-a înfiinţat
şi în partea de urgenţă un nou departament în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca Departamentul UPU - SMURD Bucureşti, care va avea rolul de a coordona, pe linie medicală,
activitatea întregului sistem integrat numit SMURD.
Toţi aceşti paşi parcurşi au fost făcuţi pe partea operativă, de intervenţie, parte ce nu poate
fi menţinută şi dezvoltată fără un suport care să asigure pregătirea personalului ce va interveni în
sprijinul cetăţenilor. Astfel, în anul 2007 la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dealu
Spirii” al Municipiului Bucureşti s-a înfiinţat o nouă structură - Centrul de formare şi pregătire în
descarcerare şi asistenţă medicală de urgenţă, care va avea ca principal obiectiv pregătirea teoretică
şi practică a viitorilor paramedici.
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- Centrul de formare şi pregătire în descarcerare şi asistenţă medicală de urgenţă (până în
prezent, un număr de 2206 de persoane din cadrul IGSU, SRI, Jandarmerie, IGAV, SVSU Voluntari
au urmat cursul de pregătire în acordarea primului ajutor calificat, privind efectuarea procedurilor
de descarcerare şi alte operaţiuni de salvare)
- elicopterul SMURD Bucureşti
- 25 echipaje de intervenţie pe ambulanţele de prim ajutor tip “B”
- 2 echipaje de intervenţie pe ambulanţele tip “C” UTIM
- 1 echipaj de intervenţie pe ambulanţa de transport neonatal UTIM nou – născuţi
- 1 echipaj de intervenţie pe autospeciala Medicului de Urgenţă MMU

Istorie

Pregătire

Specialitate

Logistică

Misiuni

Intervenție

Tot în anul 2007, mai exact în luna august, debutează timid intervenţia rutieră pentru acordarea
asistenţei medicale de urgenţă prin intrarea în serviciul operativ a Maşinii Medicului de Urgenţă,
dispusă la Spitalul Clinic de Urgenţă - Departamentul UPU - SMURD Bucureşti.
Toate aceste eforturi prin care au fost create premisele apariţiei SMURD la nivelul Municipiului
Bucureşti, au fost încununate de succes odată cu operaţionalizarea la data de 15.05.2008, a 16
ambulanţe de prim ajutor tip “B” şi 3 ambulanţe tip “C” – unităţi de terapie intensivă mobilă.
Astăzi, la 6 ani de la această zi, SMURD Bucureşti înseamnă o structură complexă, dinamică
şi adaptabilă realităţii cotidiene, care a reuşit să se impună şi să constituie un model de dăruire
şi profesionalism, recuperând timpul pierdut faţă de celelalte structuri judeţene cu o vechime
considerabil mai mare în acest domeniu. La momentul actual în compunerea acestei structuri avem:
- un dispecerat integrat ISU MB – Departamentul UPU – SMURD

Eveniment
- 3 echipaje de intervenţie pe autospecialele de intervenţie la accidente colective şi calamităţi
- 5 echipaje de intervenţie pe autospecialele de transport personal şi victime multiple ATPVM
- 14 echipaje de intervenţie pe autospecialele pentru iluminat, descarcerare şi acordarea
primului ajutor calificat
- 3 unităţi de intervenţie la dezastre EgoZlim
- 1 autospecială pentru descarcerări grele
- 1 echipaj pe autospeciala pentru suport logistic SMURD
- 1 motocicletă SMURD cu personal paramedical care asigură acordarea primului ajutor
calificat în zona centrală a Municipiului Bucureşti
- 3 echipaje de prim ajutor fără capacitate de evacuare a victimei pe autospecialele de stingere
cu apă şi spumă
- 2 echipe de prim ajutor fără capacitate de evacuare a victimei la Detaşamentul de Pompieri
„Palatul Parlamentului”

Putem spune că planta firavă care a început să încolţească la începutul anului 1996 a devenit
acum un copac cu rădăcini puternic înfipte în pământ.
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De-a lungul celor 6 ani de activitate, la nivelul Municipiului Bucureşti, prin dăruirea şi
profesionalismul oamenilor din această structură s-a intervenit la un număr de 349882 de solicitări.
Au fost asistate, din punct de vedere medical, 277754 persoane, a căror viață atârna uneori de „un
fir de păr” reuşindu-se, de cele mai multe ori, salvarea acestora.
Pe tipuri de echipaje, situaţia se prezintă astfel:
- echipajele de intervenţie pe ambulanţele de prim ajutor tip “B” – 299765 de solicitări
- echipajele de intervenţie pe ambulanţele tip “C” (Unitatea de terapie intensivă mobilă) 19864 de solicitări
- echipajul de intervenţie pe autospeciala Medicului de Urgenţă – 7232 de solicitări
- elicopterul SMURD Bucureşti - 3103 de solicitări
- echipajele de intervenţie pe autospecialele pentru descarcerare - 19333 de solicitări
- echipajele de intervenţie pe autospecialele de transport personal şi victime multiple - 338 de
solicitări
echipajele de intervenţie pe autospecialele de intervenţie la accidente colective şi
-
calamităţi - 7 solicitări
- echipajul de intervenţie pe motocicletă SMURD - 240 solicitări.
Toţi aceşti 6 ani în care SMURD Bucureşti a fost alături de cetăţeni, au fost uneori marcaţi şi
de intervenţii dificile cu număr mare de victime şi traume severe ce au avut un puternic impact
emoţional asupra opiniei publice, dar şi asupra echipajelor de intervenţie care s-au confruntat cu
situaţii delicate, astfel:
- La data de 03.08.2008, la doar câteva luni după operaţionalizarea sistemului, personalul
SMURD Bucureşti a trebuit să facă faţă unui grav accident rutier cu 5 victime încarcerate, ce
prezentau traume majore.
- La un an de la înfiinţare, la data de 22.05.2009, un grav accident de muncă a avut loc pe DN 1
la lucrările efectuate pentru realizarea pasajului rutier Băneasa, când în urma surpării unui mal de
pământ 4 muncitori au fost surprinşi, fiind necesară intervenţia echipajelor de salvatori din cadrul
Detaşamentului Special de Salvatori.
- Incendiul de la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. dr. Panait Sârbu”
(Maternitatea Giuleşti) din data 16.08.2010, poate fi considerată cea mai complexă intervenţie în
care sistemul integrat ISU- SMURD a fost pus la încercare.
- O altă intervenţie dificilă a fost în data de 21.09.2011 în Aleea Bistricioara, pentru salvarea
a două persoane surprinse sub o grindă din beton armat; au intervenit echipajele de salvatori din
cadrul Detaşamentului Special de Salvatori, reuşindu-se salvarea celor două persoane.
- În perioada 25.01.2012 - 19.02.2012 fenomenele meteorologice periculoase de intensitate
mare (vânt, ninsori abundente, ger) au generat intervenţii pentru:
• degajarea elementelor de construcţie, a stâlpilor şi copacilor doborâţi sub greutatea zăpezii
depuse, şi în condiţii de viscol şi vânt foarte puternic;
• degajarea unor parapeţi care despărţeau sensurile de mers pe autostrăzile A1 şi A2, pentru
a crea culoare de trecere autovehiculelor blocate în zăpadă;
• salvarea, acordarea primului ajutor calificat şi transportul persoanelor din localităţile sau
autoturismele blocate de viscol şi cantitatea mare de zăpadă; s-a intervenit în Bucureşti, în judeţele
Ilfov, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Dâmboviţa, pe autostrăzile A1 şi A2, dar şi pe drumurile
naţionale DN 1 şi DN 2;
• prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost şi a celor din spaţii
neîncălzite; 45 de persoane au fost identificate, asistate şi transportate la spital sau la adăposturi
special amenajate de către autorităţile locale;
- În data de 10.05.2012 accidentul rutier între trei tramvaie la Pasajul Lujerului, au fost
implicate 39 de persoane cărora li s-a acordat asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor
calificat, 37 dintre ele fiind transportate la spital.
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- În cursul aceluiaşi an, în data de 18.07.2012 a avut loc un al doilea accident rutier între 2
tramvaie la intersecţia Calea Rahovei cu str. Sebastian, în care au fost implicate 18 persoane cărora
li s-a acordat asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, toate fiind transportate la spital.
- La data de 14.01.2013 un accident rutier în care a fost implicat un microbuz de transport
persoane s-a soldat cu 10 victime, dintre care 2 încarcerate, pe şoseaua de acces de la Ciorogârla
către autostrada A1, acordându-se asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat tuturor
celor 10 persoane care au şi fost transportate la spital.

- O altă misiune deosebită a avut loc în data de 24.06.2013, când echipajele SMURD au
intervenit pentru transportul răniţilor de la Baza Aeriană 90 la unităţile medicale din Municipiul
Bucureşti, în urma accidentului cu victime multiple din data de 23.06.2013 în Muntenegru.
- În data de 26.07.2013, salvarea unui alpinist atârnat într-o coardă de alpinism, în stare de
inconștiență, ce a necesitat intervenţia echipajelor de salvatori din cadrul Detaşamentului Special
de Salvatori, a maşinii medicului de urgenţă şi a unui echipaj de Prim Ajutor.
- Accidentul rutier din data de 05.09.2013 de pe Şoseaua de Centură, care s-a soldat cu decesul
a trei persoane şi vătămarea a altor nouă, din care șase au fost transportate la spital.
Sunt aşadar șase ani de muncă dificilă cu urcuşuri şi coborâşuri, șase ani în care toţi aceşti
oameni dedicaţi ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul SMURD Bucureşti au reuşit să realizeze un
sistem care funcţionează la un standard ridicat în sprijinul cetăţeanului.
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Cu acest prilej, inspectorul şef al ISU Bucureşti, dl.col. Stelian Duduş i-a prezentat domnului
prefect tehnica de intervenţie şi mijloacele de comunicare în gestionarea situaţiilor de urgenţă de la
nivelul Municipiului Bucureşti.
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Logistică
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n data de 17.04.2014, prefectul Municipiului Bucureşti, dl. Paul Nicolae Petrovan a efectuat
o vizită de lucru la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
Bucureşti.
Având în vedere că activitatea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență
se desfășoară sub directa conducere și coordonare a prefectului, este esențială cunoașterea
capabilităților principalei structuri de intervenție din cadrul instituțiilor și serviciilor publice
deconcentrate.

Prevenire

Slt. Adrian MARIN

Intervenție

Vizită de lucru a prefectului Municipiului Bucureşti,
dl. Paul Nicolae Petrovan

Eveniment
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Domnul prefect a vizitat apoi clădirea inspectoratului, implicit dispeceratul ISU Bucureşti,
locul în care sunt preluate apelurile la numărul unic de urgenţă 112 pentru ca ulterior să fie alocate
resurse specifice, în funcţie de situaţia de urgenţă gestionată. Acesta este unul din punctele cele
mai solicitate, cu grad ridicat de responsabilitate în alocarea judicioasă a resurselor, modul de
desfășurare a intervențiilor fiind influențat favorabil și de vasta experiență a dispecerilor.

Eveniment

Record de elevi în vizită la ISU București în cadrul
programului național
Școala altfel: să știi mai multe, să fii mai bun
Plt. Ninel ZAHARIA

C

u prilejul desfăşurării programului educaţional Școala altfel: să ştii mai multe, să fii
mai bun, peste 9721 de copii şi elevi din 107 instituţii de învăţământ din Bucureşti
(o creștere cu 100% a numărului de vizitatori față de programul similar din 2013),
coordonaţi şi îndrumaţi de peste 1009 cadre, au fost oaspeţii Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti în perioada 07 – 11 Aprilie 2014.
Zilnic, în intervalul orar 09.00 – 17.30, în cele 21 de subunităţi operative ale inspectoratului a
fost organizată ziua porţilor deschise.
Această ocazie le-a conferit copiilor şi elevilor bucuria de a vizita subunităţile noastre de
intervenţie, unde s-au putut familiariza cu autospecialele şi echipamentele care sunt utilizate
pentru diferitele tipuri de intervenţii. Preșcolarii și elevii au participat la desfășurarea unor ateliere
demonstrative de stingere a incendiilor și de acordare a primului ajutor medical. Totodată, alpiniştii
şi echipajele de scafandri au descris acţiunile specifice activităţii lor.
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Interesul şi încântarea celor mai mici vizitatori a fost de a se urca în autospecialele de
intervenţie şi de a proba echipamentul specific: costumul de protecție, casca, aparatul de respirat cu
aer comprimat. Copiii şi-au manifestat interesul faţă de tehnica de prim ajutor care este folosită în
ajutorarea oamenilor, paramedicii explicându-le în amănunt modul în care se acţionează în diferite
situaţii de urgenţă.
Pompierii au fost tratați cu căldură şi apreciere pe durata celor cinci zile, speranța și așteptările
noastre fiind acelea ca o parte din copii să îmbrățișeze această meserie nobilă de pompier, astfel
putând deveni şi ei o generaţie de salvatori.
Având în vedere că de la precedenta ediție a acestui program s-a dublat numărul de copii care
au vizitat subunitățile de pompieri, suntem bucuroși că un număr tot mai ridicat de instituții de
învățământ optează pentru derularea acestui proiect alături de salvatorii bucureșteni. Acest lucru
ne onorează și ne responsabilizează pentru pregătirea viitoarei ediții.
În afara programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” care s-a bucurat de un
număr record de vizitatori, ISU București primește lunar zeci de solicitări din partea instituțiilor
de învățământ pentru a-și deschide porțile copiilor interesați. Profesorii și elevii din unitățile de
învățământ din Capitală și din localitățile limitrofe Municipiului București își păstrează un interes
continuu de a vizita subunitățile de pompieri din cadrul ISU București, de a se familiariza cu
activitățile desfășurate de pompieri.

Eveniment
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Evenimentul european Noaptea Muzeelor
Muzeul Foișor simbol al apărării împotriva incendiilor
Mr. Rafael SÎIA

M

uzeul Pompierilor funcționează din anul 1963 în cadrul Foișorului de Foc, edificiu turn de observație ridicat pentru observarea și apărarea împotriva incendiilor. Este
o clădire de 42 metri înălțime cu un diametru exterior la nivelul solului de 17 metri,

aflată între Obor, Calea Moșilor și Nerva-Traian, în centrul unei piațete ce îi poartă în prezent
numele.
Încă din secolul al XIX-lea, ca urmare a creșterii numărului de incendii ce se produceau ca rezultat
al evoluției și dezvoltării orașelor s-au intensificat măsurile „feritoare de foc”. Dacă alimentarea
cu apă era greoaie și utilajele necesare stingerii incendiilor erau insuficiente și cu performanțe
modeste, s-a pus accent pe salvarea vieții și bunurilor oamenilor prin ridicarea turnurilor, respectiv
folosirea clopotnițelor bisericilor pentru observarea incendiilor și supravegherea pentru apărarea
împotriva oștirilor dușmane. În București, aceste măsuri au fost luate chiar de la începutul secolului
al XVIII, fiind folosite mai multe foișoare, sugestiv fiind Turnul Colței construit în anul 1715 și
ulterior impresionantul Foișor de Foc proiectat de arhitectul șef al primăriei, George Mandrea.
Construcția a fost începută în 1890 și finalizată un an mai târziu, la trei ani după ce precedentul
turn - Turnul Colței a fost demolat din cauza degradării excesive.
„Foișorul de Foc” a fost folosit ca „observator al incendiilor” până în anul 1910, când instalarea
telefonului făcea inutilă existența unui turn de veghe, însă avea să fie folosit ca post de pompieri
până în anul 1936, când pompierii s-au mutat în cazarma „Regele Ferdinand I” – o clădire nouă
construită în apropierea gării Obor.
Din anul 1936 până în anul 1961 turnul „Foișorul de Foc” a avut temporar diverse destinaţii,
depozite de arhivă, birouri etc. ulterior fiind restaurat şi amenajat ca Muzeu al Pompierilor
începând cu anul 1963, „ca semn al cinstirii glorioaselor tradiţii de luptă ale pompierilor”.
Din anul 1992, când a fost sărbătorit centenarul existenţei „Foișorului de Foc”, la propunerea
Ministerului Culturii, titulatura este schimbată în Muzeul Naţional al Pompierilor ca parte
integrantă a istoriei pompierilor în istoria naţională.
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alături de cetățenii Capitalei care au vizitat Muzeul Național al Pompierilor „Foișorul de Foc”, ce
şi-a deschis larg porţile pentru vizitatori. Din cele peste 3000 de muzee incluse în program, nu mai
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Prevenire

puțin de 100 se găsesc în România.

Eveniment

Muzeelor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București a fost

Internațional

În ziua de 17.05.2014, cu prilejul celei de-a zecea ediții a evenimentului european Noaptea

La această activitate organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pe lângă
vizitarea expozițiilor permanente ale muzeului, vizitatorii au avut prilejul să observe şi să cunoască

Istorie

Muzeul Național al Pompierilor

autospecială de salvare de la înălţime, autospecială CBRN precum şi Muzica Reprezentativă
a Inspectoratului.
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în slujba comunității, la intervențiile din București: autospecială de lucru cu apă şi spumă,

Media

îndeaproape şi câteva autospeciale moderne de intervenție din dotarea pompierilor, aflate zilnic

Eveniment
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Internațional

Eveniment

Eveniment

Tehnica de intervenţie şi fanfara Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al
Municipiului Bucureşti, care a susținut un repertoriu adecvat, au atras un număr ridicat de copii și
părinți participanţi la acest eveniment.
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n data de 29.05.2014, cu prilejul aniversării Zilei Eroilor, în memoria pompierilor care şiau onorat nobila misiune, aceea de apărare a vieţii şi a bunurilor materiale, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti a desfăşurat activităţi de
comemorare prin organizarea de slujbe religioase şi depuneri de coroane de flori la mormântul
Eroilor Pompieri de la Biserica „Sfântul Gheorghe” şi la mormântul Cpt. Pavel Zăgănescu din
cimitirul „Bellu”.

Internațional

Plt. Bogdan TOMA

Prevenire

Comemorarea eroilor pompieri

Eveniment
Cu acest prilej, alături de inspectorul şef, colonel dr. ing. Stelian DUDUŞ a participat şi
prefectul Municipiului Bucureşti, domnul Paul Nicolae PETROVAN, care a depus o coroană de
flori în memoria eroilor pompieri din partea Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.

Evenimentele istorice săvârşite de-a lungul timpului (Bătălia de la Dealul Spirii din anul 1848),
s-au întipărit în istorie drept un act de mare curaj, devotament şi spirit de sacrificiu ale pompierilor
români, trăsături care reprezintă şi astăzi valorile definitorii ale acestei meserii.
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Republica federală Austria este formată din nouă landuri, Viena fiind cel mai mare dintre
acestea, cu o suprafaţă de 414 km2 şi 1,8 milioane de locuitori.
Din punct de vedere al organizării pompierilor profesionişti, există similitudini comparativ cu
sistemul existent în Bucureşti. Oraşul Viena este organizat pe grupuri de intervenţie, cuprinzând un
total de 24 de unităţi, doar nouă dintre acestea fiind la rang de detaşament. În afară de Viena, alte
cinci oraşe mari (Salzburg, Linz, Graz, Innsbruck, Klagenfurt) au organizate structuri profesioniste
care însumează 3.000 de pompieri, restul teritoriului fiind deservit de 300.000 de pompieri voluntari.
Sediul central al pompierilor datează din 1686, fiind cea de-a doua unitate ca vechime din
Europa, după Frankfurt. Media anuală a intervenţiilor este de 33.000, în organizarea pompierilor
nefiind incluse şi serviciile medicale de acordare a primului ajutor, în faza prespitalicească.
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n perioada 28-30.04.2014 o delegaţie a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
Spirii” al Municipiului Bucureşti a efectuat o vizită de lucru la Departamentul de Pompieri
din Viena, ca urmare a unei invitaţii oficiale. Din această delegaţie au făcut parte cinci cadre
ale instituţiei, cu responsabilităţi asupra structurilor operative, inspecţiei de prevenire, precum şi a
celei de relaţii publice. Gazdele noastre au fost domnii Gerald Hillinger, comandantul pompierilor
din landul Viena, precum și Peter Krois, ofițer responsabil de coordonarea echipelor de salvatori.

Prevenire

Lt. Daniel VASILE

Intervenție

Vizită de lucru la Departamentul
de Pompieri din Viena

Internațional

Încă din prima zi a vizitei de lucru am avut prilejul de a observa similitudinile procedurale.
Pompierii vienezi se confruntau cu o situație de urgență de amploare, generată de o explozie produsă
la nivelul etajului trei al unui imobil. După evacuarea persoanelor rănite, au procedat la cercetarea
tuturor spațiilor și la restricționarea totală a traficului. Responsabilii cu gestionarea evenimentului
ne-au prezentat modul de acțiune și măsurile adoptate, conform unor proceduri bine stabilite și
delimitate pe competențe. Având în vedere amploarea evenimentului și amplasamentul central al
zonei, autoritățile locale au decis suplimentarea mijloacelor logistice pe care le aveau pompierii,
pentru scurtarea duratei de intervenție, în zonă fiind deja create ambuteiaje în trafic.
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Numărul de pompieri profesionişti este de aproximativ 1800, cea mai mare parte dintre
aceştia având pregătire minimă în acordarea primului ajutor medical, dar fără un atestat care să le
certifice aceste competenţe. Dinamica de personal, de la an la an, este de aproximativ 80 de cadre,
iar programul de lucru este organizat în ture 24/48, fiind motivaţi în acest sens şi la nivel salarial.
Câte un pichet de pompieri profesionişti funcţionează în cadrul primăriei oraşului Viena,
respectiv AKH (Spitalul Universitar din Viena). Totodată, un număr de 54 de obiective turistice/
istorice au formaţiune proprie de pompieri.
Din punct de vedere al modului de pregătire de specialitate, timpul zilnic alocat este de şase
ore. Exerciţiile şi recunoaşterile la obiectivele din teren se efectuează ori de câte ori comandantul
subunităţii din raionul respectiv le solicită. Acest lucru se realizează cu o parte din tura de serviciu,
cu deplasarea autospecialelor în teren.
Un alt aspect similar structurilor de pompieri profesioniști din România este reprezentat de
cercetarea cauzelor de incendiu, în sensul că se constituie la faţa locului o comisie mixtă pompieripoliţie, însă departamentul special al poliţiei stabileşte cauza.
Formarea, pregătirea şi verificarea periodică a pompierilor privaţi şi voluntari este realizată de
instructori ai pompierilor profesionişti.
Fără doar și poate, punctul forte al pompierilor este dotarea logistică. Astfel, aceștia beneficiază
de 216 mijloace tehnice mobile (52 autospeciale de stingere, 10 autospeciale de comandă, 11
autospeciale ale structurii de prevenire, 10 autoscări etc), precum şi alte echipamente: 36 de
containere, 190 de generatoare, 350 de pompe submersibile, 200 drujbe.

Internațional

Cel mai important proiect aflat în derulare, este cel de modernizare şi de creare de noi
ateliere de antrenament în cadrul Poligonului de Pregătire, având ca termen de finalizare anul 2015.
Vizitarea acestei baze de pregătire a constituit una din cele mai importante ţinte vizate, întrucât
am avut posibilitatea de însuşire şi de preluare a soluţiilor tehnice şi constructive, în vederea
implementării acestora în cadrul viitorului centru de pregătire al pompierilor din Bucureşti.
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Prin acestă vizită de lucru s-au pus bazele unei colaborări de durată cu una din cele mai
renumite și apreciate structuri profesioniste de pompieri a Europei, cu o tradiție de 330 de ani în
lupta împotriva incendiilor.

Internațional

Delegaţii internaționale în vizite de lucru
la Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii”
al Municipiului Bucureşti
Slt. Adrian MARIN

Î

n prima jumătate a anului 2014 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului Bucureşti a fost gazda delegaţiilor și reprezentanților pompierilor din Franța,
Bulgaria, Germania, Irak şi Palestina. În cadrul acestor vizite, inspectorul şef, domnul colonel
dr. ing. Stelian Duduş a prezentat structura organizatorică a unităţii, istoricul acesteia şi modul în
care ISU Bucureşti asigură managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul Capitalei.
Reprezentantul Brigăzii de Pompieri din Paris, domnul colonel Michael Truttmann, a efectuat
o vizită de lucru la sediul instituției în data de 24.06.2014, pentru a discuta cu reprezentanții
structurilor operative și de prevenire a situațiilor de urgență, despre vulnerabilitățile și
particularitățile intervenției de salvare a persoanelor în cazul incidentelor petrecute la metrou.
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În data de 18.06.2014, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului
București a fost gazda unei delegații din Bulgaria. Din componența delegației au făcut parte
Krasimir Dimitrov, Krasimir Mironov, Ilia Iliev și Ventsislav Gergov, Romina Miteva, Hristina
Dobreva, Stefan Stefanov și Krum Katzarski.

Internațional

Scopul vizitei a fost acela de a cunoaşte rolul instituţiei noastre în sistemul de management
al situaţiilor de urgenţă de la nivelul Municipiului Bucureşti. În cadrul evenimentului, inspectorul
șef, colonel dr. ing. Stelian Duduș, le-a prezentat distinșilor invitați mecanismul operaţional al
instituției, precum şi tehnica de intervenţie pe care o utilizăm în gestionarea situațiilor de urgență
din Capitală.
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Ca urmare a acestei vizite de lucru, având în vedere temele și subiectele abordate, ambele
părți au stabilit inițierea unei colaborări între structurile de intervenție în situații de urgență
din cele două capitale, București și Sofia.

Internațional
În data de 27.03.2014, o delegaţie a Ministerului de Interne al landului Berlin, condusă de către
Frank Henkel, senator de interne şi pentru sport, a vizitat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti.
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Scopul vizitei a fost acela de a cunoaşte rolul instituţiei noastre în sistemul de management
al situaţiilor de urgenţă de la nivelul Municipiului Bucureşti. În cadrul evenimentului le-a fost
prezentat mecanismul operaţional al ISU MB, precum şi tehnica de intervenţie de care dispunem.
În data de 10.04.2014, o delegaţie a Ministerului Sănătăţii irakian, condusă de domnul Shwan
Essamalddin Namiq Abduliah, adjunct al ministrului sănătăţii, a efectuat o vizită în cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti.

Internațional

În cursul aceleiaşi zile, 10.04.2014, o delegaţie a ministrului palestinian al sănătăţii, condusă
de dnul Jawad Awad, a efectuat o vizită în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
Spirii” al Municipiului Bucureşti.

Membrilor delegaţiilor le-au fost prezentați principalii indicatori operaţionali ai sistemului
medicinii de urgenţă de la nivelul Municipiului Bucureşti, precum şi tehnica de intervenţie specifică.
Vizitele au urmărit implementarea unui sistem similar de management al situaţiilor de urgenţă,
prin transferul experienţei româneşti. La plecarea delegaţiilor, concluzia a fost că astfel de vizite
consolidează relaţiile interinstituţionale şi contribuie la perfecţionarea managementului de top.
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în special în zona forestieră şi de agrement, dar şi în sectorul industrial. În anul 2013 și în prima jumătate a anului 2014, echipajele serviciilor de urgență profesioniste ale Inspectoratului

pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București au intervenit la un număr total
de 457 incendii de vegetație. Cu toate acestea, numărul incendiilor de vegetație a fost semnificativ
mai mic față de anul 2012. Conștientizarea importanței prevenirii unor astfel de incendii și aplicarea măsurilor de prevenire specifice reprezintă un factor important în reducerea numărului acestor

Eveniment
Internațional

ncălzirea accentuată a vremii în sezonul estival poate favoriza creșterea numărului de incendii

Prevenire

Î

Lt. col. Cristina BUTUCELEA
Slt. Mihai – Victor ENESCU
Plt. maj. George MIREA

Intervenție

Măsuri și acțiuni de prevenire a incendiilor în perioadele
secetoase și caniculare

Întrucât sunt prognozate temperaturi în creștere, este necesar ca în perioadele caniculare sau
secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi, după caz, adminis-

Misiuni

categorii de incendii.

programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice în vederea limitării producerii
acestor evenimente care se pot solda cu pagube materiale importante și chiar pierderi de vieți
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tratorii operatorilor economici/ conducătorii instituţiilor din zonele menţionate trebuie să elaboreze

Prevenire
Măsurile speciale pe timpul secetos vor cuprinde:
a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în
condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii (de ex.: în agricultură, benzinării, unităţi de cazare şi agrement turistic, la fondul forestier şi în unităţile de prelucrare a lemnului şi, nu în ultimul rând, în gospodăriile populaţiei);
b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
c) restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează
condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;
d) asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor
şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră,
mai ales cele frecventate pentru agrement;
f) asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.
În perioadele de caniculă şi secetă prelungită, arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă. În celelalte perioade persoanele fizice şi juridice ce desfăşoară acţiuni de
ardere a miriştilor, gunoaielor, deşeurilor, a altor materiale combustibile sunt obligate să respecte
prevederile reglementărilor în domeniu, punând accent pe următorul set de măsuri de prevenire a
incendiilor specifice, astfel:
➣ arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile
se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
➣ arderea se face respectând anumite reguli, cum ar fi condiţii meteorologice fără vânt, izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin fâşii arate şi neapărat aceasta trebuie să se execute numai pe
timp de zi;
➣ nu se aprind resturile vegetale la o distanţă mai mică de 100 m faţă de păduri;
➣ evitarea aruncării resturilor de ţigară în zona vegetaţiilor uscate;
➣ colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi medii, astfel
încât arderea să poată fi controlată;
➣ executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/ construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze
naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
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➣ interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor;
➣ arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.
163/2007;
➣ emiterea permisului se face prin grija primarului de către o persoană desemnată în acest
sens (se exceptează de la obţinerea permisului de lucru cu focul numai executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cazul gospodăriilor cetăţeneşti);
➣ distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează
numai cu respectarea prevederilor art. 52, alin. 3, lit. b, și art. 94, alin. 1, lit. n din Legea
nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/ 22.12.2005 privind protecţia mediului care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului, în cazul
arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului
deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.

Eveniment
Internațional

➣ stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

Prevenire

alelor incendii;

Intervenție

➣ asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventu-

Misiuni

➣ asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

Logistică

➣ curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

➣ să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale;
➣ să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
➣ să anunţe imediat consiliul local şi prin 112 forțele specializate, în situaţia în care există
pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat.
Temperaturile ridicate determină foarte multe persoane să caute confortul zonelor de agre-

Pregătire

➣ să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;

Specialitate

Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi:

(tip picnic) sunt permise în condiţiile în care administratorul zonelor special amenajate îndeplineşte următoarele obligaţii:

Istorie

ment, lucru care presupune, în cele mai multe cazuri, folosirea focului deschis. Astfel de activităţi

- locuri speciale pentru aprinderea focului;

tării nerespectării acestora şi numerele de telefon utile;
- realizarea şi dotarea corespunzătoare cu pichete de stingere a incendiilor.
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nei, regulile privind desfăşurarea acestor activităţi, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul consta-

Media

- afişarea unui plan corespunzător cu ilustraţii detaliate privind organizarea şi facilităţile zo-

Prevenire
Persoanele fizice care desfăşoară activități de picnic au obligaţii
atât în ce privește aprinderea focurilor doar în locurile special amenajate şi supravegherea acestora în
permanenţă, cât și aruncarea ţigărilor, chibriturilor sau oricăror altor
obiecte aprinse numai în locurile
stabilite în acest sens.
O caracteristică a perioadelor caniculare o constituie manifestarea cu intensitate a unor fenomene meteo extreme ce pot pune în pericol atât viaţa cât şi bunurile cetăţenilor. În ultima perioadă
pe continentul european şi în România, furtunile şi fenomenele extreme caracteristice acestora au
făcut o mulţime de victime şi au generat pagube materiale foarte mari.

Măsurile prezentate vor fi asigurate chiar dacă perioadele caniculare nu vor fi urmate de
secetă, ci de furtuni însoţite de descărcări electrice, riscul izbucnirii incendiilor menţinându-se la
cote ridicate şi în aceste situaţii din cauza trăsnetelor.
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Î

n primul trimestru al anului 2014 a fost perfectat Protocolul de colaborare pentru pregătirea
populaţiei şcolare a Capitalei în domeniul situaţiilor de urgenţă. Parteneriatul a fost încheiat
între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti,
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Intervenție

Primăria Capitalei şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Internațional

Slt. Adrian MARIN

Prevenire

Prima etapă a proiectului „Fii pregătit pentru cutremur”
desfăşurată în perioada 10.02-31.05.2014

Prevenire
Acest proiect vizează cu prioritate educaţia preventivă a elevilor, în concordanţă cu particularităţile de vârstă specifice nivelurilor din structura sistemului de învăţământ.
La data de 31.05.2014 s-a finalizat prima etapă de pregătire din totalul de şase planificate,
fiind desfăşurate activităţi de prevenire la 60 de instituţii de învăţământ prin care au fost instruiţi 46585 de elevi şi 2993 de cadre didactice.
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retică. Şedinţele de pregătire au fost desfăşurate de echipe mixte formate din specialişti din cadrul
ISU Bucureşti şi reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Bucureşti.
Elevii şi cadrele didactice au dovedit că şi-au însuşit paşii ce trebuie urmaţi în cazul producerii
unui cutremur. Din aceste motive, se dovedeşte a fi necesară o educare în domeniul situaţiilor
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Profesioniștii

Media

Istorie

Pregătire

Specialitate

Logistică

Misiuni

Intervenție

Prevenire

de urgenţă care se poate realiza numai în mod constant şi susţinut.

Eveniment

tremur, aspect ce a reprezentat un feed-back al informaţiilor diseminate în orele de pregătire teo-

Internațional

Toate aceste instruiri au fost urmate de simularea unei evacuări în cazul producerii unui cu-

Prevenire

„Cu viaţa mea apăr viaţa”
– o deviză pentru viaţă –
Plt. maj. Maria Magdalena RADU
Plt. Lucia LUPȘA

M

iercuri, 14.05.2014, la Şcoala Gimnazială nr. 190 din capitală s-a desfăşurat etapa locală a concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” organizat
de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti, precum şi al Crucii Roşii
Române - sector 5.
Concursul cu tematică de protecţie civilă se organizează în următoarele scopuri:
➣ dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv umanitar;
➣ cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau
dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte;
➣ adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă;
➣ formarea spiritului de solidaritate şi implicarea individuală sau în echipă în acţiunile de
prevenire şi de intervenţie în situaţii de urgenţă.
Fiecare echipă participantă la concurs a fost formată din 4 elevi (3 concurenţi + 1 rezervă) şi conducătorul echipei (cadrul didactic coordonator). Echipele de concurs au fost constituite din băieţi, mixte
sau din fete, elevii având vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani, pentru clasele V-VIII, respectiv între 15 şi 18
ani, pentru clasele IX-XI, împliniţi în anul calendaristic desfăşurării concursului.

46 DEALU SPIRII

unui chestionar cu 15 întrebări pentru verificarea cunoştinţelor acumulate prin parcurgerea tematicii specifice. Probele practice au constat în transportul asistat, pe o distanţă de 50 de metri, al unui
accidentat aşezat pe o targă, precum şi deplasarea într-un raion cu obstacole cu masca pe fi-

➣ învăţământ liceal
Nr. crt.
1.
2.
3.

Unitatea de învăţământ
Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady”
Colegiul Tehnic „Petru Maior”
Colegiul Tehnic „Grigore Cerchez”

Clasament
Locul I - 85 puncte
Locul II - 85 puncte
Locul III - 71 puncte

Istorie

La final, au urcat pe podium următoarele echipe:

Pregătire

Specialitate

Logistică

Misiuni

Intervenție

Prevenire

gură cu vizorii obturaţi. Pe parcursul traseului, concurentul a fost coordonat de un coechipier.

Eveniment

ca elevii să susțină trei probe, una teoretică şi două practice. Proba teoretică a constat în rezolvarea

Internațional

În cadrul concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”, a fost nevoie

Unitatea de învăţământ
Şcoala Gimnazială Nr. 113
Şcoala Gimnazială ,,Petrache Poenaru”
Şcoala Gimnazială Nr. 141 „I.C. Brătianu”

Clasament
Locul I - 100 puncte
Locul II - 92 puncte
Locul III - 92 puncte
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Nr. crt.
1.
2.
3.

Media

➣ învăţământ gimnazial

Prevenire
Atât căştigătorii, cât şi ceilalţi participanţi, au primit din partea Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti diplome şi premii.
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Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
Misiuni
Locul I/ nivel liceal
Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady”
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Profesioniștii

Media

Istorie

Pregătire

Specialitate

Logistică

Locul I/ nivel gimnazial
Şcoala Gimnazială Nr. 113

Prevenire

Concursul „Prietenii Pompierilor”
Lt. Georgeta BUZOIANU

C

oncursul cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” - faza pe municipiul Bucureşti, s-a desfăşurat miercuri, 21.05.2014, la Centrul de Pregătire al Pompierilor
„General de brigadă Corneliu Stoicheci”. Acest concurs se organizează, pe etape, de către
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă.
Etapa pe Municipiul Bucureşti s-a organizat şi s-a desfăşurat în cursul semestrului al II-lea al
anului şcolar. Premiile au fost asigurate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
Spirii" al Municipiului Bucureşti împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
Etapa naţională se desfăşoară din doi în doi ani, începând cu anul 2012, pe timpul vacanţei de
vară a elevilor, de regulă în luna iulie, într-o tabără organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Premierea se face de către Ministerul Educaţiei
Naţionale, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi sponsori.

Concursul cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” este deschis participării tuturor elevilor din învăţământul gimnazial, având ca scop dezvoltarea capacităţii de înţelegere
şi apreciere a pericolelor generate de situaţii de urgenţă, precum şi de promovare a atitudinilor şi
comportamentelor corespunzătoare în situaţii de risc. Această competiție are un caracter educativ,
tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se organizează având ca
obiective:
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Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
Media
Profesioniștii

La concursurile internaţionale ale tinerilor pompieri, organizate de Asociaţia Internaţională a
Serviciilor de Incendiu şi Salvare (CTIF), participă echipajele de băieţi/ mixte şi de fete câştigătoare ale etapei naţionale din anul premergător ediţiei internaţionale, precum şi profesorii instructori
ce asigură directa coordonare a activităţii acestora. Pregătirea echipajelor în vederea participării la
concursurile internaţionale se realizează, anterior plecării, în tabere de antrenament organizate
de Ministerului Educaţiei Naţionale, pe perioada vacanţelor de primăvară şi de vară. Pregătirea
echipajelor se realizează cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Istorie

Pregătire

Specialitate

Logistică

Misiuni

➣ dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile
de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi promovarea atitudinilor şi a comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor;
➣ formarea şi dezvoltarea la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, disciplina şi spiritul de fair-play;
➣ atragerea unui număr mare de elevi la desfăşurarea activităţilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor”.
Fiecare cerc de elevi „Prietenii Pompierilor” participă la concurs cu un echipaj format din 10
elevi (un comandant şi opt concurenţi + o rezervă). Echipele de concurs pot fi constituite din băieţi, exclusiv din fete sau mixt. Echipajele mixte concurează împreună cu echipajele de băieţi. Vârsta
minimă este de 11 ani, iar cea maximă este de 15 ani, împliniţi în anul calendaristic în care se desfăşoară concursul. Constituirea echipajului se face prin selecţionarea elevilor care sunt membrii ai
aceluiaşi cerc. Echipajul este însoţit la locurile de desfăşurare a concursului de conducătorul - cadru didactic al cercului.

Prevenire
Anul acesta au participat la concurs 14 echipe, care au parcurs următoarele probe de concurs:
proba teoretică, ce presupunea rezolvarea unui chestionar cu 10 întrebări şi două probe practice
constând în proba de îndemânare „Pista cu obstacole” şi proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”.
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Unitatea de învăţământ
Şcoala Gimnazială nr. 167
Şcoala Gimnazială „Petrache Poenaru”
Şcoala Gimnazială nr. 280

Eveniment
Clasament
Locul I - 1058 puncte
Locul II - 1017 puncte
Locul III - 1005 puncte

➣ î nvăţământ gimnazial - echipaj fete
Unitatea de învăţământ
Şcoala Gimnazială „Petrache Poenaru”
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”
Şcoala Gimnazială nr. 16

Clasament
Locul I - 1014 puncte
Locul II – 968 puncte
Locul III - 958 puncte

Istorie

Pregătire

Specialitate

Logistică

Misiuni

Nr. crt.
1.
2.
3.

Internațional

Nr. crt.
1.
2.
3.

Prevenire

➣ învăţământ gimnazial - echipaj băieţi/ mixt

Intervenție

La acest concurs clasamentul pe categorii este următorul:

Toate echipele participante au primit premii şi diplome, fiind recompensate pentru deosebitul
interes manifestat față de acest concurs.
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Media

Şcoala Gimnazială „Petrache Poenaru”
locul I
echipaj fete
locul I I
echipaj băieţi/ mixt

Intervenție

O noapte de foc
Cpt. Silviu STOIAN
Lt. Adel STRATULAT

C

aracterul imprevizibil şi evoluţia necontrolată a situaţiilor de urgenţă au fost demonstrate
încă odată în dimineaţa zilei de 08.04.2014, când, la un imobil, din cadrul Complexului
Cultural Sportiv Studenţesc Tei, aflat în faza de construcţie dar utilizat ca spaţiu de
depozitare a diverse materiale, s-a produs un incendiu. Fiind observat cu întârziere din cauza orei
la care s-a produs, incendiul a cuprins întreaga construcţie de două niveluri, manifestându-se pe o
suprafaţă totală de aproximativ 4000 de m2, ameninţând totodată cu extinderea la Clubul Le Gaga
din imediata vecinătate.
Timp de aproximativ șase ore personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
Spirii” al Municipiului Bucureşti a desfăşurat acţiuni specifice pentru localizarea şi lichidarea incendiului adoptând un dispozitiv de intervenţie circular ce a favorizat limitarea propagării arderii.
În ciuda dificultăţilor întâmpinate, şi anume căile de acces înguste şi blocate de materiale de
construcţie depozitate în grămezi, care afectau negativ manevra de forţe şi mijloace de la locul
intervenţiei precum şi cantitatea mare de materiale combustibile incendiate şi implicit de produşi
de ardere periculoşi, s-a reuşit lichidarea incendiului în limitele găsite, dovadă a determinării şi
profesionalismului echipajelor de intervenţie.
Dar, pentru că o imagine face cât o mie de cuvinte, vom încheia această succintă relatare a
evenimentelor din dimineaţa zilei de 08.04.2014 şi vom prezenta, în cele ce urmează, câteva
instantanee captate pe timpul desfăşurării acţiunii de intervenţie.
Situaţia la sosirea primelor forţe la locul intervenţiei:
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Profesioniștii

Media

Istorie

Pregătire

Specialitate

Logistică

Misiuni

Intervenție

Prevenire

Internațional

Eveniment

Desfăşurarea acţiunii de intervenţie

Intervenție
Sectorul de alimentare a autospecialelor de intervenţie din Lacul Tei

Lichidarea ultimelor focare

Evaluarea periodică a situaţiei de la faţa locului de către personalul cu rol decizional

Consecinţele evenimentului

Efortul prin care personalul de intervenţie a reuşit limitarea propagării incendiului reducând
totodată şi valoarea pagubelor materiale a fost apreciat printr-o scrisoare adresată inspectoratului, de conducerea clubului din imediata vecinătate a obiectivului afectat.
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Eveniment
Internațional

J
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Profesioniștii

Imediat a fost constituită și o echipă de căutare salvare. Deși vizibilitatea era redusă și se degajau cantități mari de fum și caldură, colegii au reușit să identifice proprietarul imobilului, care
se afla într-o cameră la parter, dezorientat și refuzând să iasă afară. Au reușit să-l scoată în exterior, ulterior fiind preluat de pompierii paramedici pentru a i se acorda primul ajutor.
Incendiul se manifesta cu violență la acoperișul a trei case, așa că resursele au fost suplimentate progresiv.

Media

Istorie

Pregătire

Specialitate

Logistică

Misiuni

oi 03.04.2014 o zi ca oricare alta, nu anunța ce urma să se întâmple… subofițerii efectuau
schimbarea gărzii de intervenție, verificau echipamentele și așezau ținutele pe locul lor. Unii
mai meticuloși le împătureau frumos, alții lustruiau cizmele parcă pregătindu-le pentru
alertare.
La ora 08:52 suntetul strident al alarmei anunța un incendiu produs pe strada Surănești.
După primirea notei de anunțare și stabilirea locului pe hartă, șeful gărzii de intervenție a constatat că recunoaștea adresa, în lunile anterioare mergând încă de două ori acolo. Practic era o ,,veche cunoștință” a pompierilor.
Având în vedere că incendiul era deja extins la alte proprietăți, autospecialele au fost dispuse
circular și au realizat dispozitivele de intervenție.

Prevenire

Mr. Ovidiu BÂRSAN
Plt. Adrian IORDĂNESCU

Intervenție

Incendiu la patru locuințe în cartierul Ferentari

Intervenție

Realizarea dispozitivului din strada Brătășeanca și lucrul servanților la înălțime s-au realizat
cu dificultate, deoarece acoperișul era alunecos și nu existau puncte de sprijin.
Cu toate eforturile depuse de colegii noștri, pagubele au fost limitate cu greu, având în vedere suprafața inițială incendiată.
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Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
Misiuni
Logistică
Specialitate
Pregătire
Media

Istorie
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Vrem pe aceasta cale să mulțumim colegilor noștri din componența gărzii de intervenție,
precum și colegilor care au venit în sprijin de la detașamentele Mihai Vodă, Pieptănari și Bujoreni
pentru devotamentul și caracterul de camarazi de nădejde.

Intervenție

Intervenții ca urmare a fenomenelor meteo
extreme în municipiul București
Mr. Alin BOGDAN
Cpt. Virgil-Sorin MĂTEA

Î

n ultimii ani fenomenele meteo periculoase care s-au manifestat în zona Municipiului
Bucureşti au fost din ce în ce mai multe şi totodată puterea distructivă a acestora a fost tot mai
mare.
Odată cu încălzirea vremii, în lunile mai şi iunie ale anului în curs Municipiul Bucureşti a
fost lovit de mai multe ori de aceste fenomene meteorologice periculoase care s-au manifestat
prin: ploi torenţiale, grindină şi vânt puternic cu aspect de vijelie.

Pentru informarea şi avertizarea cetăţenilor Municipiului Bucureşti în timp oportun, în
cazul apariţiei unor fenomene meteorologice periculoase, şi nu numai, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti împreună cu Primăria Municipiului
Bucureşti a demarat, în urmă cu doi ani, un proiect prin care sunt transmise mesaje de avertizare prin intermediul mai multor panouri de afişaj. Până acum au fost transmise peste 60
de astfel de informări către cetăţenii Municipiului Bucureşti.
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Eveniment
Internațional
Profesioniștii

Media

Istorie

Pregătire

Specialitate



Logistică

Misiuni

Intervenție

Prevenire

Pe perioadele de timp în care s-au manifestat fenomene meteo periculoase Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti a intervenit în peste 70 de cazuri, câteva dintre acestea fiind evidenţiate în imaginile de mai jos:

Intervenție
În perioadele în care pe teritoriul Municipiului Bucureşti se manifestau fenomene meteorologice periculoase, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
Bucureşti a răspuns solicitărilor venite din partea cetăţenilor pentru înlăturarea efectelor negative produse de acestea.
Cele mai importante şi cele mai multe intervenţii la care Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti a intervenit cu forţe şi mijloace în sprijinul cetăţenilor au fost pentru evacuarea apei acumulate de pe căile rutiere sau din curţile şi casele oamenilor şi, de asemenea, pentru înlăturarea copacilor doborâţi de furtună.



Din cauza căderilor de arbori ca urmare a fenomenelor meteo periculoase în Municipiul
Bucureşti, în anul 2014 au fost avariate aproximativ 40 de autoturisme.
Tot din cauza manifestărilor acestor evenimente meteo, în lunile mai şi iunie Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti a intervenit în cazurile de
avarii ale reţelelor de utilităţi publice sau pentru înlăturarea elementelor de construcţie care
ameninţau să cadă şi care puteau să producă victime omeneşti.

62 DEALU SPIRII

DEALU SPIRII 63

Profesioniștii

Media

Istorie

Pregătire

Specialitate

Logistică

04.05.2014 - Str. Băltița - Degajare copac căzut pe auto
Misiuni

Intervenție

Prevenire

Internațional

Eveniment

Intervenție

13.03.2014 - Incediu canal

19.04.2014 - Incendiu
garnitură tren

11.02.2014 Incendiu imobil

27.03.2014 - Misune Național Arena

10.03.2014 - Copac
prăbușit peste autoturism
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03.04.2014 - Incendiu casă

Eveniment
Internațional
Prevenire
Misiuni

28.05.2014 - Incediu casă

Intervenție

18.06.2014 - Incendiu imobil Gabroveni

01.06.2014 - Accident rutier
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05.04.2014 - copac căzut
pe carosabil

Media

Istorie

Pregătire

15.05.2014 - Intervenție copac
căzut pe autoturism

Specialitate

Logistică

03.05.2014 - Incendiu centru
colectare deșeuri

Intervenție

04.04.2014 - Degajare elemente construcție

03.04.2014 - Incendiu casă

20.05.2014 - Incendiu casă

04.06.2014 - Accident rutier

15.05.2014 - Aplicație BSDA
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27.04.2014 - Accident rutier

Eveniment
Internațional
Prevenire
04.03.2014 - Incediu magazin

04.05.2014 - Inundație Mărășești
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23.04.2014 - Incendiu apartament

Media

Istorie

Pregătire

26.02.2014 - Incendiu apartament

Specialitate

Logistică

20.05.2014 - Incendiu
garnitură tren

Misiuni

Intervenție

08.04.2014 - Incediu construcție dezafectată

Intervenție

18.06.2014 - Incendiu casă, Str. Gabroveni

27.03.2014 - Național Arena
Steaua - Dinamo

26.06.2014 Competiție descarcerare

22.06.2014 - Bucharest International
Air Show

17.06.2014 - Testare autospecială,
Poligonul Pompierilor
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01.06.2014 - Accident rutier,
B-dul Regia Maria

Eveniment
Internațional
Prevenire
Logistică

16.06.2014 - Acumulare apă,
Șos. București-Ploiești

Misiuni

Intervenție

04.06.2014 - Accident rutier,
Șos. Progresului

20.05.2014 - Accident rutier,
Valea Cascadelor
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01.06.2014 - Accident rutier,
Splaiul Independenței

Media

Istorie

19.04.2014 - Misiune Patriarhia Română

Pregătire

Specialitate

15.05.2014 - Degajare copac căzut,
Str. Bozieni

Misiuni

Misiuni cu grad ridicat
de complexitate
la Arena Națională

D

Mr. Claudiu-Valeriu CRĂCIUN
Mr. Augustin ANDREI

upă un proces complex de demolare și reconstrucție din temelie, în anul 2011 s-a finalizat
și inaugurat Stadionul ,,Arena Națională”, cel mai mare complex sportiv din România.

Prin proiectul finanțat de către Primăria Municipiului București, noii arene i se asigură un

număr impresionant de facilități, toate la nivel internațional de top:
- 54681 locuri pe scaune, inclusiv pentru persoane cu dizabilități;
- o parcare subterană și 4 parcări supraterane dintre care cea mai importantă, P+2E cu o
capacitate de 1250 de locuri;
- acoperiș retractabil ce permite acoperirea integrală a arenei în perioade nefavorabile;
- spații tehnice pentru competitori la cel mai înalt nivel;
- dotare tehnică pe linie p.s.i. (senzori și centrală de detecție, instalații automatizate, hidranți
interiori și exteriori, rezervă de apă) conform normelor în vigoare;
- sisteme integrate de supraveghere video la nivelul tuturor spațiilor interioare-exterioare cu
peste 150 de camere video, automatizarea sistemelor de detecție, anunțare și stingere a incendiilor,
spații și zone de dispunere a forțelor și mijloacelor destinate intervenției în caz de incendiu,
acordarea primului ajutor calificat și monitorizarea evenimentului;
Încă de la la primul fluier de start structurile specializate ale Inspectoratului pentru Situații de
Urgență ,,Dealu Spirii” al Municipiului București s-au confruntat cu situații complexe de pregătire,
monitorizare și intervenție în situații de urgență, iar pentru abordarea acestora cu maximă eficiență
și acoperirea tuturor riscurilor asociate, au fost prioritizate cele patru direcții principale de acțiune
ce vizează:
- controlul tehnic executat de către personalul specializat din cadrul Inspecției de Prevenire;
- verificarea periodică a gradului de funcționare a instalațiilor pentru stingerea incendiilor,
a rezervelor de substanțe stingătoare și a modului de acțiune comună cu forțele și mijloacelor
inspectoratului;
- perfecționarea pregătirii personalului propriu pentru acest tip de obiectiv, prin recunoașteri
și exerciții în teren, în comun cu operatorii de servicii ce asigură funcționarea în parametrii
proiectați a instalațiilor și echipamentelor din dotarea arenei (UTI, KTS, ALPAB, BGS etc.);
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- cooperare integrată interinstituțională cu MAI - DGMO, Prefectura municipiului
București, DGJMB, DGPMB, SABIF, Primăria Sector 2 și Poliția Locală Sector 2, pentru identificarea
și gestionarea riscurilor şi vulnerabilităţilor asociate evenimetelor desfășurate.
La nivelul Centrului Operațional al ISUDSMB, fiecare eveniment (competiție sportivă,
spectacol etc.) este analizat individual, avându-se în vedere particularitățile specifice, iar
dispozitivul este proiectat și dimensionat, împreună cu structurile de intervenție, astfel încât să
asigure suplețea și eficiența acțiunilor de prevenire, monitorizare, limitare a efectelor situațiilor de
urgență și o gestionare eficientă a acestora.
Misiunile organizate și desfășurate cu ocazia manifestărilor sportive, sociale, culturale
susținute pe ,,Arena Națională” prezintă un grad ridicat de complexitate, în principal din cauza
aglomerării de persoane în timp și spațiu, dar și a multitudinii de evenimente conexe, cum ar fi:
prezența unor galerii de suporteri români și/ sau străini în anumite zone din București înainte și
după meci, cu predilecție în Centrul Istoric, afluirea acestora către stadion și defluirea la finalul
evenimentului. Un alt aspect important ține de afinitățile galeriilor una fața de cealaltă și de
predispoziția unor spectatori pentru nerespectarea legislației privind interzicerea introducerii
și utilizării de materiale pirotehnice.

Misiuni

27.03.2014 Steaua - Dinamo

17.04.2014 Dinamo - Steaua
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Structurile specializate angrenate în asigurarea misiunilor specifice au oferit un răspuns
gradual şi au intervenit operativ la toate situaţiile de urgenţă generate, totodată sprijinind echipajele
medicale pentru acordarea primului ajutor.
În cei trei ani de funcționare a stadionului ,,Arena Națională”, Inspectoratul a participat cu
forțe și mijloace la toate evenimentele, peste 60, cu o medie de 10 ofițeri, 40 de subofițeri și trei
autospeciale în dispozitiv, dintre acestea cele mai importate au fost:
- Finala Europa League 2012;
- Concert DEPECHE MODE, peste 54.000 de spectatori;
- Cupa și Supercupa României edițiile 2012, 2013;
- Partide internaționale ale Echipei reprezentative a României;
- Partide internaționale în competițiile europene ,,Champions League” și ,,Europa League”;
- Partide din campionatul național de fotbal – Liga 1;
- Manifestări politice – lansarea USL, peste 70.000 de participanți.

Profesioniștii

23.05.2014 Steaua - Astra
Finala Cupei României

Misiuni

Muzica Reprezentativă a Inspectoratului pentru Situații
de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București
Lt. Eugen MARTIN

Î

nfiinţată în anul 1988 de către Col. Mâtcă Domenic, comandant al Brigăzii de Pompieri
București, Muzica Reprezentativă este prezentă la datorie prin specificul său, reprezentând cu
mândrie faptele pline de curaj şi eroism ale camarazilor ce luptă zi de zi pentru protejarea vieţii
cetăţenilor Bucureștiului.
Iniţial, Muzica Reprezentativă era alcătuită din 10 instrumentişti subofiţeri, la care se adăugau
8-10 instrumentişti din cadrul soldaţilor în termen.
În timp, componenţa s-a schimbat, după renunţarea la efectuarea stagiului militar obligatoriu,
statutul de organizare număra 14 funcţii de subofiţeri, 2 funcţii de gradat voluntar şi o funcţie de
ofiţer - şef muzică. În prezent Muzica Reprezentativă are în componenţă un număr de 6 subofiţeri
instrumentişti şi o funcţie de ofiţer - şef muzică.
Datorită numărului ridicat de evenimente cu caracter festiv, comemorativ, aniversar sau
sportiv pe care le desfășoară Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului
București, Muzica Reprezentativă s-a remarcat prin intermediul profesionalismului și a reprezentat
cu onoare instituția.
Putem enumera câteva din cele mai importante evenimente:
• ceremonialul de înmânare simbolică a drapelului istoric din 1933, de către Alteţa Sa Regală
Principele Radu al României, domnului inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, eveniment ce a marcat împlinirea a 169 de ani de tradiţie
militară şi prima aniversare a zilei Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului Bucureşti, un important punct de reper în istoria pompierilor bucureșteni;
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• ceremoniale dedicate zilelor cu o importanţă deosebită din istoria pompierilor militari:
ziua protecției civile, ziua operaționalizării SMURD București, ziua pompierilor bucureșteni, ziua
pompierilor români;

Misiuni
• desfășurarea concursurilor serviciilor profesionale pentru situații de urgență;
• ceremonialul de primire a drapelului de luptă al IGSU, ocazie cu care a fost organizată o
defilare a trupelor de pompieri militari şi a tehnicii de luptă pe traseul Universitate - Piaţa Romană,
eveniment mediatizat pe principalele canale de televiziune;
• spectacole în parcurile bucureştene dar şi în alte oraşe din ţară, în cadrul emisiunilor
televizate, festivaluri de muzici militare;
• colaborare cu alte muzici militare din ţară în cadrul unor ample evenimente, printre care  
Muzica Reprezentativă a Jandarmeriei Române, Muzica Reprezentativă a MapN;
• Ziua Europei 9-10 mai 2014, Festivalul Muzicilor de Fanfară organizat de Primăria
Municipiului București. Fanfara reprezentativă a inspectoratului a defilat pe bulevardele capitalei,
în aplauzele spectatorilor, alături de cele ale Armatei, Jandarmeriei, Forțelor Navale. Un spectacol
de amploare a fost susținut în data de 10 mai în Piața Constituției, alături de peste 800 de artiști
reprezentând 20 de fanfare din 12 țări precum Spania, Olanda, Franța, Italia, Malta, Bulgaria,
Polonia, Croația, Elveția, Marea Britanie și Turcia. Cu acest prilej, Primăria Municipiului București
a oferit fanfarei inspectoratului o plachetă simbolică pentru recunoașterea modului profesionist în
care și-a desfășurat activitatea, care să amintească totodată de participarea la această amplă
festivitate.
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Black Sea Defense & Aerospace – BSDA 2014
									

Î

Mr. Gabriel IONESCU

n perioada 14.05. - 16.05.2014 s-a desfăşurat cea de-a cincea ediţie a Expoziţiei şi Conferinţei
Interanţionale dedicate industriei aeronautice, apărării, securităţii naţionale şi securităţii private
– „Black Sea Defense & Aerospace - BSDA 2014”, la Complexul expoziţional ROMAERO
Băneasa.
Ediţia din acest an a Expoziţiei „Black Sea Defense & Aerospace” a reunit peste 200 de firme
din 15 ţări.
Prima zi a evenimentului „Black Sea Defense & Aerospace”, zi dedicată Ministerului Apărării
Naționale, a fost deschisă de către ministrul Apărării Naţionale, domnul Mircea Duşa, împreună cu
reprezentaţii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Economiei, Ministerului Justiţiei prin
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, consilierul de stat pe probleme de Securitate al PrimMinistrului şi consilierul Preşedinţiei pentru Securitate şi Apărare.
Cea de-a doua zi a evenimentului a fost dedicată Ministerului Afacerilor Interne, zi în care
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră
şi Inspectoratul General de Aviaţie au prezentat publicului exerciţii specifice şi demonstrative.
În data de 15.05.2014, cu ocazia zilei dedicate Ministerului Afacerilor Interne, profesioniştii
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti au prezentat o
serie de exerciţii practic-demonstrative, complexe şi eficiente, transmițând publicului din mândria,
curajul și devotamentul lor.
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confrunte cu situații pe care le întâlnesc în timpul intervenţiilor sau pe care ar putea să le
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Exerciţiile demonstrative care au angrenat forţe şi mijloace din cadrul ISUMB, au constat în:
prezentarea procedeelor de salvare de la înălţimi, folosind echipamentele şi tehnicile de alpinism,
repectiv, procedeul de „coborâre în rapel”, procedeul „coborâre pe funicular”, precum şi prezentarea
procedurilor de autosalvare a personalului de intervenţie folosind procedeele de „coborâre
pe funicular” şi de „coborâre în rapel”; prezentarea tehnicilor de descarcerare şi de acordare a
primului ajutor calificat în cazul unui accident auto urmat de surprinderea victimei între fiarele
contorsionate ale autoturismului, prezentându-se modul de descarcerare şi degajarea victimei,
precum şi modul de acordare a primului ajutor medical, urmat de transportul victimei la spital;
prezentarea procedeelor de stingere a incendiilor la clădiri înalte.

Misiuni
Pentru desfăşurarea în condiţii reale a exerciţiilor şi cu rezultate previzibile, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti a utilizat următoarea tehnică
de intervenţie: o autospecială de descarcerare grea; o autospecială pentru iluminat şi descarcerare,
o ambulanţă de prim ajutor tip „B”, o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială
pentru intervenţie şi salvare de la înălţime.

Totodată, această desfășurare de forțe şi mijloace a avut şi rolul de a pune în practică
cunoştinţele, deprinderile şi experienţa acumulate de-a lungul anilor de pregătiri continue şi a
numărului de intervenţii la care profesioniştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
Spirii” al Municipiului Bucureşti au participat.

Prezentarea în detaliu a fiecărei etape de derulare a exercițiilor a fost oferită de specialiştii
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi de cei ai Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti.
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Totodată, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti a
avut misiunea de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, ce se puteau produce
pe timpul desfăşurării Expoziţiei „Black Sea Defense & Aerospace – BSDA 2014”, asigurând
măsurile specifice din competenţa inspectoratului, la locaţia de desfăşurare a evenimentului, cu un
ofiţer şi două autospeciale de stingere cu apă şi spumă.

Misiuni
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Pe timpul desfăşurării acestui eveniment Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a
avut amenajat un stand expoziţional, pe platoul ROMAERO, în cadrul căruia Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti a avut expusă o autospecială de stingere
cu apă şi spumă „Renault”. Prezentarea tehnicii de intervenţie, expusă în cadrul acestui stand, a
revenit unui ofiţer din cadrul ISUMB.

Logistică

Completarea dotării cu echipamente și accesorii de intervenție
cu sprijinul autorităților publice locale
								

Col.ing. Liviu DORCESCU
									 M.M. Alexandru MIHAILĂ

Î

n multitudinea și complexitatea de intervenții, misiuni și activități ale Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București, mijloacele tehnice de intervenție
și echipamentele de ultimă generație utilizate au un rol determinant în atingerea obiectivelor
propuse. Într-o capitală europeană aflată în permanentă dinamică și expansiune, siguranța
cetățenilor este primordială.
Primăria Municipiului București s-a implicat în mod continuu în crearea condițiilor optime
de echipare și dotare logistică a pompierilor bucureșteni, care să-și desfășoare misiunile la un înalt
nivel de profesionalism. În acest sens, în ultima perioadă, Primaria Municipiului București, pentru
realizarea obiectivului comun de îmbunătățire a nivelului de siguranță al cetățenilor capitalei,
a continuat sprijinul acordat inspectoratului prin achiziționarea de tehnică specifică:
• două termocamere video FLIR K50, deosebit de utile la evaluarea situațiilor de incediu,
localizarea surselor de foc, identificarea zonelor fierbinți și a condițiilor de izbucnire a focului,
stabilirea cu precizie a evoluției unor focare, precum și identificarea victimelor în spațiile inundate
cu fum sau cu vizibilitate scăzută. Au o autonomie de funcționare de 4 ore, dotate cu un vizor LCD
de 4 inch, a cărui rezoluție este de 320 x 240, cu dimensiuni reduse de gabarit (L x l x h: 120 x 125 x
280 mm ), masă totală 1100 g, temperaturi de operare cuprinse între -20°C…+85°C și temperatura
măsurată cuprinsă între -20°C și 650°C.
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• 40 aparate de respiraţie tip ARIAC FIRE PLUS BASIC 2C cu aer comprimat, care au ca
destinație protejarea personalului de intervenţie pe timpul desfăşurării misiunilor în zone în care
atmosfera este viciată de prezenţa unor substanţe toxice, sau concentraţia de oxigen este sub cea
normală. Au autonomie maximă de funcționare la efort, de 45 minute pentru o respirație de nivel
mediu, dimensiuni de gabarit reduse (L x l x h: 230 x 270 x 630 mm), rezervor de aer comprimat
cu o capacitate de 6,8 l, masă totală de 10,7 Kg, dotate cu dispozitiv de avertizare acustică, care intră
în funcțiune când presiunea din butelie scade la 55 bari (echivalentul a 10 minute de funcționare
pentru o respirație cu ritm mediu). Prin dotarea cu câte 4 măști de protecție a fiecărui aparat,
s-a reușit reducerea necesarului de aparate și totodată creșterea eficienței acestora, având în
vedere că un aparat poate fi utilizat de 4 servanți care lucrează în ture (fiecare cu mască de
protecție individuală).

Logistică

• 10 motofierăstraie cu lanț Stihl MS 461, destinate acțiunilor de descarcerare și salvării de
bunuri și persoane, prin executarea tăierilor, desfacerilor, deschiderilor, precum și pentru lucrări
auxiliare. Sunt echipate cu motor cu ardere internă pe benzină, în 2 timpi, de 6 CP, accesorii pentru
tăierea lemnului și metalelor, având o lungime de tăiere de 45 de cm, iar masa totală de 6,6 Kg.
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• 1 aparat de detectare a forței vii de sub dărâmături, tip Audio Resq 2.1, folosit de către
echipele de salvatori pentru detectarea persoanelor îngropate sub dărâmături, victime ale seismelor,
alunecărilor de teren, accidentelor miniere, exploziilor etc. Este dotat cu sisteme separate de senzori (1
acustic și 6 seismici), ce acoperă o suprafață de minim 50 m, are o autonomie de funcționare de 6 ore,
cu o masă totală de 30 kg, de dimensiune 65 x 51 x 24 cm (L x l x h ), temperaturi de depozitare/
operare, cuprinse între: -400/- 200 ÷ + 600/700 C, putând fi folosit de 2 utilizatori simultan.

Logistică
De asemenea, în scopul intervenției în centrul istoric al capitalei, inspectoratul nostru a
fost dotat cu următoarele accesorii p.s.i.: 20 topoare târnăcop, 40 de role furtun tip B, 80 de role
furtun tip C, 80 racorduri tip B, 80 racorduri tip C, 40 țevi de refulare tip Tura P, 16 hidranți
portabili, 16 scări tip baston, 16 scări culisabile de 16 m și 35 distribuitoare tip B – CBC.
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Avantajele utilizării autoscărilor mecanice și platformelor
de intervenție și salvare de la înălțimi pe timpul misiunilor specifice
Col. Stelian DUDUȘ
Col. Liviu DORCESCU
Lt. Emilian DRAGU

A

utoscările mecanice sunt realizate, de mai bine de 140 de ani, în două variante:
- standard, cu înălţimi de lucru de 27; 32; 39; 42; 55 şi 60 metri;
- cu braţ articulat, cu înălţimi de lucru de 32 şi 42 metri;
Toate tipurile sunt automate, adică mişcările de rotire, de elevaţie şi de extensie pot fi efectuate
simultan. De asemenea, toate tipurile sunt dotate cu sisteme computerizate de stabilizare a
oscilaţiilor.
Avantaje:

• s enzorii de presiune ai roţilor şi ai tălpilor braţelor de calare, asigură un contact perfect cu
solul, care este continuu monitorizat. Senzorii tălpilor braţelor de calare monitorizează, de
asemenea, stabilitatea autoscării;
• braţele de calare pot fi extinse la orice lăţime, distanţa de calare între braţe pe direcţie
transversală fiind cuprinsă între min. 2.400 mm şi max. 5.200 mm;
• lăţimea de calare este scanată în permanenţă de către computer, în funcţie de aceasta se
reglează automat limita maximă de operare şi lungimea maximă a scării cât şi limitele de
încărcare, toate depinzând de lăţimea de calare. Este astfel exploatată la maximum lăţimea
de calare pentru acest scop;
• braţele de calare pot fi mişcate în pereche pe o parte a vehiculului sau individual, aceasta
înseamnă că lăţimea de calare poate fi reglată optim în funcţie de spaţiul existent sau de
obstacole;
• sistemul de calare permite compensarea diferenţelor de nivel între braţe, de max. 700 mm
(350 mm deasupra solului);
• la pornirea procesului de calare, două cabluri acţionate hidraulic blochează suspensia pe
fiecare parte a axei/ axelor spate (blocare arcuri);
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 ăşirea cu uşurinţă peste braţele de calare, fiind asigurat un acces ușor al servanţilor la
• p
compartimentele autoscării şi de jur împrejurul ei, în cazul unor spaţii înguste.
• capacitate sporită de încărcare pe pachetul de scări rezemat: 12 persoane pe toată lungimea.
• sistemul de rotire are posibiltatea de orizontalizare automată până la 10°.
• pachetul de scări este echipat, în vârf, cu platformă de lucru.
Pentru toate tipurile de autospeciale, mai puţin pentru cele de 55 şi 60 m există două variante:
- RC 300 – cu capacitate de încărcare de
300 kg (3 persoane);
- RC 400 – cu capacitate de încărcare de
400 kg (4 persoane).
Ambele tipuri de platforme au sistem de
orizontalizare automat cu funcţionare continuă.
Pentru o mai bună vizibilitate, postul
de comandă este poziţionat central. Toate
platformele sunt prevăzute cu lumini frontale
pentru iluminarea zonei de intervenţie. În
interiorul platformei sunt prevăzute prize
de 220 V şi opţional de 380 V, pentru diverşi
consumatori.
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• d
 eoarece anvelopele rămân în permanenţă pe sol, creşte nivelul de contact cu solul, forţele
de reazem distribuindu-se atât pe cele 4 braţe de calare, cât şi pe cele 6 (4x2) sau 10 (6x4)
puncte de contact ale anvelopelor cu solul. Forţele de reazem sunt astfel mult diminuate,
presiunea pe sol sub braţele de calare este de max. 70 N/cm2;
• proprietăţile de fricţiune ale materialului anvelopei previne alunecarea vehiculului, când
scara este folosită pe terenuri înclinate;
• încărcarea maximă pe tălpile de calare nu se atinge în timpul procesului de calare, ci doar
când scara operează la valorile limită maxime;
• nu există probleme de realizare a calării sub obstacolele din apropierea autoscării
(autovehicule parcate, balustrade de protecţie etc.);

Logistică

Pe partea superioară-faţă a platformei sunt prevăzute două coloane multifuncţionale în care
se pot monta:
- tunul de apă şi spumă;
- suportul de targă;
- ventilator electric;
- proiectoare suplimentare.

• Dotări opţionale:
- sistem telescopic de alimentare a tunului de apă şi spumă din platforma de lucru.
- la autospecialele cu înălţimi de lucru de peste 42 metri inclusiv, se poate prevede un lift de
salvare pentru 2 persoane (180 kg) pentru o mai mare eficienţă.

Platformele de intervenţie şi salvare de la înălțimi
Avantaje:
• Platforma de salvare mare, pentru 5 persoane (500 kg):
- salvare sigură rapidă și eficientă a persoanelor;
- folosirea pe timpul salvărilor a unei tărgi, având astfel posibiltatea de a imobiliza persoana
rănită direct de la locul accidentului;
- salvare sigură și eficientă a persoanelor în vârstă și infirmilor;
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- sistemul de calare:
Este foarte eficient la calarea pe versant

Se poate întinde sau limita în funcție de necesități
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Eveniment
Internațional
Profesioniștii

Media

Istorie

	Oferă posibilitatea calării la nivel
și peste obstacole

Pregătire

Specialitate

Logistică

Misiuni

Intervenție

Prevenire

-	desfășurarea acțiunilor de intervenție și a salvărilor, în siguranță, în spatele obstacolelor,
precum parapete, acoperișuri, coșuri de fum etc.;
- folosirea brațului telescopic disponibil, în situații limită, spații înguste și greu accesibile.

Logistică

-

realizează salvări din râuri, debarcadere și arbori;
asigură un debit mare de apă pe timpul intervențiilor (4000l/min);
are monitor integrat cu posibilitatea controlului refulării de apă de la distanță;
dă dovadă de eficiență mare la stingerea incendiilor majore/ incendii industriale;
are capacitatea de stingere în faza primară de declanșare a incendiului;
poate să acționeze la stingere fără persoane pe platforma de salvare (SAFETY OPERATIONAL).
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Profesioniștii

Media

Istorie

Pregătire

Specialitate

Logistică

Misiuni

reșterea continuă a dificultății acțiunilor de intervenție pentru stingere a incendiilor în
zonele urbane, generată de complexitatea arhitecturală a clădirilor de concepție nouă,
creează necesitatea ca activitatea pompierilor să fie sprijinită de noile tehnologii apărute
în domeniu, ce pot face diferența între o intervenție reușită, fără pagube materiale sau pierderi de
vieți omenești, sau un eșec al acesteia, cu repercusiuni nefaste.
La intervențiile actuale, pentru a crește semnificativ siguranța la intervenție, este nevoie de
camere cu termoviziune performante, ce asigură vizibilitatea în condiții de fum intens și de
asemenea, permit depistarea focarelor ascunse.

Prevenire

Lt. ing. Filip RADU

Intervenție

Camera de termoviziune cu sistem de transmisie imagini live
de la locul intervenției
– un pas înainte pentru profesioniștii în situații de urgență-

Logistică
Însă, la intervențiile de amploare, pentru o mai bună coordonare a acțiunilor, este necesară
transmiterea de informații și imagini live de la locul intervenției, pentru a putea fi analizate în timp
real de către comandantul, în vederea luării deciziilor asupra modului optim de desfășurare a sa.
Acest lucru se poate face cu ajutorul unei camere cu termoviziune ce dispune de un modul de
transmisie și echipamentul necesar de recepție și afișare, alcătuit din stația de recepție și antenă.
Un astfel de echipament poate asigura transmisia de date video la următoarele distanțe:
➣ de până la 5000 m, în câmp deschis;
➣ între 200 – 1000 m, în pădure (în funcţie de densitatea acesteia);
➣ de până la 750 m, în tunelul de metrou, respectiv 60 m în tunel de alimentare din beton.
Aceste distanțe sunt posibile datorită utilizării unor tehnologii de transmisie speciale,
diferite de standardul normal WI-FI, care nu ar putea obține aceste performanțe.
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Eveniment
Internațional
Istorie
Media
Profesioniștii

Imaginile furnizate reprezintă un avantaj imens pentru gestionarea situațiilor de urgență
și de asemena, pot permite coordonarea de la distanță a acțiunilor, de cele mai multe ori fiind
insuficiente doar informațiile transmise prin terminalele mobile TETRA pentru descrierea situației
de la fața locului.
Camera cu termoviziune vine în sprijinul comandantului intervenției, oferindu-i imagini
termice din interiorul clădirii unde se intervine, chiar dacă
sunt acumulări mari de fum, spre deosebire de o cameră
video normală, care ar fi inutilă în astfel de condiții.
Considerăm că dotarea unităților de pompieri cu
echipamente de transmisie a imaginilor termice live de
la locul intervenției, este foarte utilă, ducând la reducerea
semnificativă a riscurilor și implicit evitarea pierderii de
vieți omenești, precum și diminuarea pierderilor materiale
în intervențiile de mare amploare.

Pregătire

Specialitate

Logistică

Misiuni

Intervenție

Prevenire

Echipamentul poate fi instalat rapid, în orice locație și are o portabilitate crescută, fiind integrat
într-o geantă de transport compactă cu roți, având o greutate ce nu depășește 20 kg . Este dotat cu o
antenă de recepție și monitor de 12 inch, ce permite o analiză în detaliu a informațiilor de rezoluție
mare, primite de la cameră.

Specialitate

Omologarea
,,Autospecialei de stingere cu apă și spumă
pentru intervenții rapide”
Col. Liviu DORCESCU
Lt. Emilian DRAGU

I

nspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Dealu Spirii” al Municipiului București, confruntat
cu necesitatea gestionării la nivelul capitalei a tuturor situațiilor de urgență, și-a propus să
realizeze un nou concept de autospecială, destinată intervenției rapide pentru stingerea

incendiilor în mediul urban, în spații aglomerate sau străzi înguste, inaccesibile autospecialelor cu
dimensiuni mari de gabarit.
Conceptul de autospecială de stingere cu apă și spumă pentru intervenții rapide a fost
dezvoltat de inspectorul șef, colonel dr. ing. Stelian DUDUȘ și specialiști din cadrul inspectoratului,
concretizat datorită sprijinului primit de la un important producător de autoturisme care a pus la
dispoziție autoșasiul, precum și de la un integrator care a realizat carosarea și echiparea cu instalații
speciale de stingere.
Plecând de la o autoutilitară Ford Ranger, pe care s-a adaptat o instalație specială de stingere
cu apă și spumă, un kit pentru intervenție rapidă și randament crescut de stingere (alcătuit dintrun agregat de pompare ce lucrează la presiune înaltă și un rezervor de apă de 500 litri, respectiv
lichid spumant de 30 litri), s-a reușit materializarea unui concept nou de autospecială, omologată
la Registrul Auto Român ca „autospeciala N1”.
Astfel, noul tip de autospecială are la bază două componente principale:
• un autoşasiu de autoutilitară, în cazul nostru marca FORD RANGER, cu cabină dublă, cu

o lățime redusă și manevrabilitate ridicată dată de garda mare la sol și capacitatea cuplării ambelor
punți (4x4), prevăzută cu benă, unde s-a montat instalația specială și echipamentele de intervenție
(unealtă de descarcerare manuală, stingător P6, rangă huligan, furtun de refulare tip ,,C”), echipată
cu un motor de 150 CP, cu o masă maximă autorizată de 3,2 tone, suspensia spate din arcuri
lamelare cu amortizor, cu dublă acțiune, care permite amortizarea lentă a șocurilor, protejând astfel
întreaga instalație specială. Deasupra benei este montată suprastructura (hard top-ul) executată
din materiale compozite – GRP (rășini poliesterice armate cu rowing/ fibră de sticlă), accesul în
compartimentul instalației speciale făcându-se prin părțile laterale și prin spate.
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Eveniment
Internațional
capacitatea de 500 litri și rezervorul de spumogen lichid de 30 litri, confecționate dintr-un material din
rășină poliesterică armată cu fibră de sticlă, prevăzute cu capac de umplere, preaplin, robinet de golire
și spărgătoare de valuri, fixate în benă, la care se adaugă pistolul de refulare ce permite reglarea

DEALU SPIRII 97

Profesioniștii

Media

Istorie

Pregătire

debitului și presiunii, cu posibilitatea comutării între refularea cu apă sau refularea cu spumă.

Intervenție

Prevenire
raport de amestecare între 3 % și 6 %, indiferent de debitul și presiunea apei, rezervorul de apă cu

Misiuni

și a soluţiei spumante la înaltă presiune, având un sistem de proporţionare a spumei care asigură un

Logistică

culisantă, compus dintr-un motor termic pe benzină, cu putere de 18 CP, ce asigură refularea apei

Specialitate

• un agregat de pompare amplasat în benă, spre exteriorul autovehiculului, pe o structură

Specialitate
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din rezervoarele autospecialei, cât și apa alimentată din surse cu și fără presiune, urmărindu-se
timpul de răspuns, precum și modul de comportare în zone greu accesibile.
Rezultatele au indicat capabilități foarte bune pentru stingerea incendiilor în mediul urban, cu
străzi aglomerate sau înguste, ce nu permit accesul autovehiculelor cu gabarit mare.
Având în vedere că din testele operaționale a rezultat că acest tip de autospecială corespunde

Eveniment
Internațional

diferite probe de verificare tehnică și de stingere, folosind ca substanțe, atât apă și lichidul spumant

Prevenire

Prototipul astfel construit a fost testat la Centrul de Pregătire al Pompierilor, fiind supus la

demersurile necesare pentru înaintarea documentației către Consiliul de Supraveghere a Înzestrării
din Ministerul Afacerilor Interne, pentru introducerea acesteia în norma de înzestrare.

Misiuni

Documentația obligatorie a cuprins:

Intervenție

misiunilor specifice, produsul trecând cu succes probele de stingere și cele tehnice, s-au întreprins

➣ nota de prezentare a produsului;
➣ actul de testare operațională – experimentală;

Factorii de decizie au apreciat capabilitățile și necesitatea existenței acestui tip de autospecială
la nivelul Municipiului București, iar în ședința din data de 01.10.2013, Consiliul de Supraveghere
a Înzestrării din Ministerul Afacerilor Interne, a avizat introducerea noului tip de autospecială sub
denumirea ,,autospecială de stingere cu apă și spumă pentru intervenții rapide”.
În luna decembrie 2013, prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne, s-a aprobat includerea
acestui tip de autospecială în tabela de înzestrare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

Pregătire

➣ manualul de exploatare și întreținere.

Specialitate

Logistică

➣ documente privind calitatea și garanția produsului;

Continuând eforturile prin care a sprijinit logistic instituția, în luna mai 2014 Primăria
Municipiului București a oferit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al

Istorie

,,Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti.

preponderent în zona centrală a orașului, acolo unde este necesară deplasarea rapidă în condiții
dificile de trafic aglomerat, sau în zonele greu accesibile dintre străzi.
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Acestea au fost introduse în serviciul operativ, raionul de intervenție în care activează fiind

Media

Municipiului București două autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru intervenții rapide.

Specialitate

Premergător introducerii în serviciul operativ, acestea au fost testate în diferite situații tactice,
pe durata mai multor zile. Testele au inclus stingerea materialelor combustibile solide (lemn,
anvelope), lichide (amestec de benzină cu motorină), precum și o machetă-casă având dimensiunile
2x3x3,5 metri.
Acest ultim test a fost și cel mai spectaculos, punând la încercare performanțele agregatului de
pompare. Pentru întreținerea incendiului s-au folosit doi metri cubi de material combustibil (lemn)
și două tăvi cu 15 litri de combustibil, interpuse între materialul lemnos. La stingerea incendiului
s-au folosit 450 litri de substanțe de stingere: 400 litri apă și 50 litri de spumogen lichid.
Imagini de la testarea autospecialelor ISUZU
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Media

Istorie

Pregătire

Specialitate

Logistică

Misiuni

Intervenție

Prevenire

Internațional

Eveniment

Specialitate
Având în vedere complexitatea multor intervenții care se produc în capitală, atât ziua, dar mai
cu seamă pe parcursul nopții, procedurile impun deplasarea la locul intervenției a factorilor de
conducere cu atribuții în gestionarea acestora.
Demersurile Primăriei Municipiului București nu s-au rezumat doar la aceste autospeciale
pentru intervenție rapidă Isuzu, astfel că, începând cu luna aprilie a acestui an, o autospecială
pentru primă intervenție și comandă Kia Sportage a fost oferită Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București cu scopul de a fi utilizată în misiunile zilnice.

Ca urmare a colaborării internaționale de excepție derulate în decursul a trei ani cu pompierii
profesioniști din landul Hessa din Germania, pe lângă schimbul de experiență care a condus la
implementarea unor aspecte în sistemul de management al situațiilor de urgență specifice Capitalei,
în dotarea ISU București a intrat o altă autospecială destinată serviciului operativ, BMW 530d.
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S

ituația limită presupune o stare de dezorganizare, de disfuncționalitate a personalității în
care se poate afla la un moment dat o persoană/ colectivitate nevoită să se confrunte cu
anumite evenimente cărora nu le poate face față în mod adecvat și care-i produc îngrijorare,

anxietate și stres.
O astfel de situație poate include o amenințare, un pericol, o încărcătură emoțională și/ sau un

Eveniment
Internațional
Prevenire

Cpt. Cristian TARBU

Intervenție

Comportamentul uman
în situații limită

Reacțiile la stres pot apărea dintr-o varietate de evenimente cu caracter șocant, începând de
la evenimente naturale - incendii, cutremure, inundații, apoi evenimente psihologice - accidente,

Misiuni

contact puternic negativ, toate acestea situându-se deasupra nivelului obișnuit de stres.

putând să apară imediat, după câteva ore sau zile, în cazul stresului traumatic acut, ori la câteva
luni sau chiar ani de zile în cazul stresului cronic. Paleta de reacții a unui individ la o situație limită
se întinde de la aproape nicio reacție, până la o stare de impact emoțional major, cu simptome
multiple și de lungă durată. Un rol esențial în receptarea stresului și în lupta cu efectele sale îl au
diferențele de personalitate și variabilitatea psihologică a ființei umane.
Este important să nu presupunem că un eveniment traumatizant implică același tip și aceeași
intensitate a experienței pentru toți cei afectați și că aceștia vin cu aceeași istorie personală legată

Specialitate

Astfel de evenimente șocante pot determina reacții la stres care diferă de la un individ la altul,

Pregătire

evenimente individuale - pierderi de persoane, locuințe etc.

Logistică

decese, divorțuri, îmbolnăviri, evenimente sociale - războaie, pierderi de libertate, până la

Diferențele personale, culturale și experiența anterioară din timpul și după evenimentul
traumatizant sunt vitale pentru a înțelege de ce persoanele afectate pot prezenta patternuri diferite

Istorie

de traumă.

De asemenea credințele, valorile, resursele individuale, familiale și comunitare schițează
sensul experienței și au un rol foarte important în procesul de recuperare. Totodată, reacțiile

Media

de reacții la stres pentru ceea ce pare a fi același eveniment traumatizant.
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mai diferă și în funcție de stadiul în care se află procesul derulării evenimentului traumatizant.

Specialitate

Etapa de impact apare imediat după evenimentul negativ și are de obicei o durată redusă.
Ea se referă la reacțiile pe care le are persoana după conștientizarea faptului că situația i-a depășit
resursele și mecanismele de coping (etapa de adaptare).
În urma unor studii realizate, rezultatele referitoare la nivelul de reacție la factorii de stres sunt
următoarele:
• între 10%-30% reacționează calm și își pot ajuta semenii;
• între 50%-75% sunt apatici și confuzi;
• între 10%-25% necesită tratament medical;
• între 1%-3% dau dovadă de panică sau căderi psihice totale.
Panica este o formă de manifestare a unei spaime violente de care poate fi surprinsă o
persoană/ colectivitate, ca urmare a unui pericol care apare pe neașteptate. Din punct de vedere
simptomatologic ea se caracterizează prin apariția bruscă a sentimentului de frică, acompaniat
de semne și simptome fizice și cognitive – tahicardie, tremor, sentimente de derealizare, frica de
moarte, senzația de înec, senzația de valuri de rece și cald etc.
La nivel colectiv, panica poate determina creșterea numărului de victime deoarece indivizii se
pot călca în picioare, fiind dominați de dorința de a supraviețui (instinctul de conservare). Instinctul
de conservare reprezintă o constantă a comportamentului uman și prin forța lui, acest instinct
direcționează reacțiile comportamentale spre ocrotirea ființei și înlăturarea tuturor obstacolelor
care o amenință.
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pierderea controlului etc.
• La nivel cognitiv – dificultăți de concentrare, dificultăți de memorie, dificultăți de luare a
deciziilor, confuzie, distorsiuni, scăderea stimei de sine, îngrijorare.
• La nivel fizic - reacție de fugă, insomnie, oboseală.
• La nivel interpersonal - izolare socială, conflicte relaționale.
Etapa de adaptare (coping) se referă la etapa în care persoana face încercări de a modifica
situația sau reacțiile emoționale la aceste situații.

Eveniment
Internațional

• La nivel emoțional - șoc, anxietate, iritabilitate, neputință, tristețe, resentimente, furie,

Prevenire

Alte reacții comune la stres în situații limită sunt:

de stres, conform teoriei cognitive a stresului, s-a axat asupra a două modalități fundamentale și
anume: coping centrat pe problemă și coping centrat pe emoție, aceasta fiind cea mai utilizată
clasificare, aparținând lui Lazarus.

Intervenție

Analiza strategiilor adaptative cognitive conștiente pe care le adoptăm, în funcție de factorul

sau minimalizarea situației stresante. Este o strategie activă,  utilizată în cazul situațiilor potențial
reversibile. Persoana face o evaluare în plan mental a unor posibilități avute la îndemână, evocând

Misiuni

Coping-ul centrat pe problemă presupune acțiuni orientate direct spre rezolvarea, redefinirea

situația. Este o strategie pasivă, prin care se evită confruntarea cu gravitatea situației. Subiectul
încearcă să abandoneze tentativele de rezolvare a problemei, adoptând unele strategii care constau
în negare, evitare, resemnare, fatalism, agresivitate: în acest caz avem de-a face cu situații fără ieșire,
ireparabile (decese etc). Prin intermediul acestei strategii adaptative se realizează o descărcare
afectivă (catharsisul), care presupune exprimarea liberă și deschisă a trăirilor afective, înlăturarea
mecanismelor de apărare, acceptarea propriilor emoții și sentimente și a propriului „eu”. Descărcarea
afectivă poate îmbrăca forma plânsului, a suspinelor, a izbucnirilor de furie, de revoltă, a folosirii de
gesturi sau cuvinte dure.

Specialitate

Coping-ul centrat pe emoție are ca obiectiv reducerea tensiunii emoționale, fără a schimba

Pregătire

căutând mijloace, iar în cele din urmă elaborează un plan de acțiune.

Logistică

eventualele succese avute în aceleași situații, contează pe suportul social, solicitând informații și

mijloacele disponibile incluzând mijloace noi sau neobișnuite de a-i face față. Apare un nivel
crescut de disconfort, anxietate, apatie. Strategiile adaptative pot fi de confruntare cu situația sau

Istorie

Creșterea tensiunii generată de o situație limită determină persoana să recurgă la toate

sustragere. În etapa de sustragere persoana simte că nimic din ceea ce a încercat sau ar încerca nu o
ajută să-și aline suferința. Sustragerea poate îmbrăca două forme, cea voluntară - în cazuri exteme
suicidul și cea involuntară - trăiri emoționale distorsionate, dezorganizări ale personalității etc.
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Dacă nicio strategie adaptativă nu funcționează, persoana intră în a treia etapă - etapa de

Media

de apărare (negare, retragere, neimplicare însoțită de trăirile subiective corespunzătoare).

Pregătire

Concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă
2014 - Etapa a II-a, între loturile reprezentative ale Grupurilor din ISUMB

							

Lt.col. Ion PÎRVULESCU

L

a Centrul de Pregătire al Pompierilor General de Brigadă „Corneliu Stoicheci”, cu sprijinul
Asociaţiei Sportive „Pompierul” Bucureşti s-au organizat în perioada 12-13.06.2014
concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă, etapa a II-a, având ca
obiectiv fundamental dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi deprinderilor specifice, necesare
îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă.
În ziua de 12 iunie, prima probă susţinută de echipele reprezentative ale grupurilor de
intervenţie din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti a
fost „scara de fereastră” după care s-a desfăşurat proba „pista cu obstacole pe 100 m”.
Clasamentul la individual, respectiv pe echipe la proba „scara de fereastră”, a fost următorul:
Scara de fereastră (individual)
• Locul I – Plt. Popescu Marius – 16,71 secunde
• Locul II – Plt. Lazărescu Costel –17,01 secunde
• Locul III – Plt. Enciu Mihail - 17,30 secunde
Scara de fereastră (echipe)
• Locul I – GSS – 130,85 secunde
• Locul II – GI nr. 2 – 139,67 secunde
• Locul III – GI nr. 3 – 145,13 secunde
Clasamentul la individual, respectiv pe echipe la proba „pista cu obstacole pe 100 m”, a fost:
Pista cu obstacole pe 100 m (individual)
• Locul I – Plt. Istrate Sandu – 17,60 secunde
• Locul II – Plt. Petcu George – 18,27 secunde
• Locul III - Plt. Muscalu Alexandru – 18,50 secunde
Pista cu obstacole pe 100 m (echipe)
• Locul I – GI nr. 1 – 116,85 secunde
• Locul II – GSS – 118,118 secunde
• Locul III – GI nr. 3 – 124,44 secunde
În cea de-a doua zi a competiţiei, 13 iunie, s-au desfăşurat ultimele două probe, şi anume
„ştafeta 4x100 de metri” şi „realizarea dispozitivului de intervenţie la motopompă”.
Clasamentul la proba „ştafeta 4x100 de metri”a fost următorul:
• Locul I – GRUPUL DE INTERVENȚIE NR 1 – 65,00 secunde
• Locul II – GRUPUL DE INTERVENȚIE NR 2 – 67,00 secunde
• Locul III – GRUPUL SPECIAL DE SALVATORI – 68,15 secunde
Ultima probă a competiţiei a fost „realizarea dispozitivului de intervenţie la motopompă”.
Clasamentul acestei probe a fost următorul:
• Locul I – GRUPUL DE INTERVENȚIE NR 2 – 41,68 secunde
• Locul II – GRUPUL DE INTERVENȚIE NR 1  - 43,38 secunde
• Locul III – GRUPUL DE INTERVENȚIE NR 3  – 45,76 secunde
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În urma calculării timpilor obţinuţi de fiecare echipă, clasamentul general al competiţiei a fost
următorul :
• Locul I – GRUPUL SPECIAL DE SALVATORI – 365,19 secunde
• Locul II – GRUPUL DE INTERVENȚIE NR 2 – 375,39 secunde
• Locul III – GRUPUL DE INTERVENȚIE NR 1 – 375,71 secunde

Pregătire

Competiţia s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii și s-a încheiat cu festivitatea de premiere
condusă de către Inspectorul Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului Bucureşti, domnul Colonel Dr. Ing. Stelian Duduş, care a felicitat toţi participanţii
pentru efortul depus şi performanţele realizate şi le-a transmis ca pe viitor să se pregătească în
continuare pentru a-şi consolida permanent tehnicile şi deprinderile specifice.
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n data de 04.06.2014, la Centrul de Pregătire al Pompierilor ,,General de Brigadă Corneliu
Stoicheci“, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealu Spirii“ al Municipiului Bucureşti, sub
coordonarea IGSU, a organizat Concursurile Profesionale ale Serviciilor Private pentru Situaţii
de Urgenţă - etapa pe Municipiul Bucureşti. Acestea au ca obiective dezvoltarea şi perfecţionarea
aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de
urgenţă, precum şi evaluarea nivelului de pregătire a capacităţii de intervenţie a serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă.
Anul acesta, la linia de start, s-au prezentat 10 echipaje ale serviciilor private pentru situaţii de
urgenţă de pe raza Municipiului Bucureşti, fiecare având în componenţă câte opt concurenţi, două
rezerve şi un şef de lot.
La prima probă a concursului, ,,Pista cu obstacole pe 100 m“, au luat startul fiecare din cei opt
concurenţi ai echipajelor, pentru clasamentul pe echipe făcându-se media celor mai buni șase timpi
obţinuţi.
În cadrul acestei probe, după comanda de start, concurenţii au alergat 23 de metri, au
ecsaladat gardul de doi m, au ridicat rolele de furtun de tip ,,C“ și s-au deplasat pe bârna de
echilibru, traversând-o.

Logistică

Lt. Maria BUCĂ-NOVĂCIANU
Plt. Ovidiu ION

Specialitate

Concursurile Profesionale
ale Serviciilor Private
pentru Situații de Urgenţă

Pregătire

Înainte, pe timpul traversării sau după coborârea de pe bârnă, se întind şi se racordează
furtunurile între ele, se lasă racordurile cuplate jos şi se continuă alergarea, având în mână câte un
furtun, dintre care, pe unul îl racordează la distribuitor, iar la celălalt racordează ţeava de refulare a
apei, continuându-se alergarea pâna la linia de final.
La finalul probei ,,Pista cu obstacole pe 100 m“, echipele clasate pe primele trei locuri au fost:
           Locul I - SC MRC Incon Trade SRL
           Locul II - Vector 7 Prest Protect
Locul III - AMA Consultanţă şi Servicii pentru Situaţii de Urgenţă
La cea de-a doua probă, ,,Ştafeta 4 X 100 m“, au participat câte două echipe a patru concurenţi
din cadrul fiecărui echipaj, la final luându-se în considerare timpul cel mai bun. La ultima probă
a competiţiei, ,,Dispozitivul de intervenţie“, a concurat câte o echipă reprezentativă pentru fiecare
serviciu privat, formată din șapte concurenţi.
La proba ,,Ştafeta 4 X 100 m“, clasamentul s-a prezentat astfel:
Locul I - AMA Consultanţă şi Servicii pentru Situaţii de Urgenţă
           Locul II - VECTOR 7 Prest Protect
           Locul III - SC SEMA PARC SA
La proba ,,Dispozitivul de intervenţie“, pe primele trei locuri s-au clasat următoarele echipaje:
           Locul I - SC MRC Incon Trade SRL
Locul II - AMA Consultanţă şi Servicii pentru Situaţii de Urgenţă
           Locul III - SC SCORSEZE Pompieri SRL
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După un traseu spectaculos, majoritatea concurenţilor, demonstrând o pregătire fizică
deosebită, au dovedit încă odată că stăpânesc cu rigurozitate elementele specifice intervenţiei
în situaţii de urgenţă.

Pregătire
În urma centralizării celor trei clasamente pe fiecare probă în parte, CLASAMENTUL
GENERAL este următorul:
Locul I - AMA Consultanţă şi Servicii pentru Situaţii de Urgenţă
           Locul II - SC MRC Incon Trade SRL
           Locul III - VECTOR 7 Prest Protect
La finalul competiţiei, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealu Spirii“ al Municipiului
Bucureşti a recompensat eforturile tuturor concurenţilor, acordând diplome participanţilor.
Concurenții clasați pe primele trei locuri au primit cupe şi premii, constând în echipamente
sportive, produse electronice şi electrocasnice.

De asemenea, pentru evidenţierea spiritului de echipă, au mai fost acordate cupe şi la alte
categorii:

		

- Cupa FAIR-PLAY  - VECTOR 7 Prest Protect
- Cupa ,,Cel mai tânăr participant“ - Lungu Adrian – 18 ani (VECTOR 7 PREST
PROTECT)
- Cupa ,,Cel mai bun timp la individual la proba Pista cu obstacole pe 100 m“ Băeţică Bogdan (SC MRC INCON TRADE SRL)
- Cupa ,,Activităţile desfăţurate în situaţii de urgenţă“ - Ciotea Valentin (VECTOR
7 PREST PROTECT)
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Sub egida ,,Puternic integraţi în comunitatea pe care o deservim şi din care facem parte”, echipa
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, înscrisă la
proba de ştafetă sub denumirea POMPIERII BUCUREŞTI 1, constituită din: colonel Mirela Navrea,
căpitan Mihail Pascu, plutonier major Lucian Mazilu şi plutonier Liviu Botofei, s-a clasat pe poziţia
15 (din totalul celor 347 echipe înscrise în competiţie), cu un timp oficial de 1:38:06,45
ore, primind aclamaţii din partea publicului spectator pe întreaga desfăşurare a traseului.

Specialitate

Logistică

Misiuni

sociația ,,Bucharest Running Club”, în parteneriat cu Federația Română de Atletism și
Primăria Municipiului București, a organizat în perioada de 18.05.2014, Semi-maratonul
internațional București (Bucharest International Half-Maraton) – ediția a III-a.
Acesta s-a desfășurat pe un traseu în lungime de 21,097 km, având zona de start - sosire în
Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului.
În vederea asigurării măsurilor de prevenire, monitorizare şi gestionare a posibilelor situaţii
de urgenţă ce pot apărea pe parcursul desfășurării semi-maratonului internațional, Inspectoratul
pentru Situații de Urgență ,,Dealu Spirii” al Municipiul București a angrenat următoarele resurse:
1 Centru mobil de comandă, 5 echipaje de prim-ajutor, 2 motociclete SMURD, 1 ASpID, 1 ASAS,
1 ASpIDAC și 1 Ego Slim.

Prevenire

Col. Mirela NAVREA
Slt. Mihai – Victor ENESCU

Intervenție

Semi-maratonul internațional București

Pregătire

Astfel, s-a demonstrat încă odată ataşamentul faţă de semenii noştri, dezvoltându-ne continuu
capabilităţile existente, reiterând şi cu această ocazie nobila menire şi întreaga noastră disponibilitate
de a ne pune în slujba comunităţii în mod constant, profesionist şi necondiţionat.
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➣ Cupa „Protecției Civile”
Tot mai multe sporturi au fost adăugate, ajungându-se în 2014 la un numar de opt, astfel:
minifotbal, tenis de masă, badminton, șah, table, darts, baschet, power lifting.
1. Minifotbal
La competiţia adresată subofiţerilor bărbaţi a participat un număr de 66 cadre constituite în
șase echipe reprezentative. Meciurile s-au desfăşurat în ziua de 05.03.2014, la Sala Antilopa, iar cei
mai buni au fost:
- Locul I - Echipa reprezentativă a Grupului de Intervenţie nr. 3
- Locul II - Echipa reprezentativă a Grupului de Intervenţie nr. 4
- Locul III - Echipa reprezentativă a Grupului Special de Salvatori

Istorie

C

a în fiecare an, cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al
Municipiului București, iubitorii de sporturi și mișcare în aer liber, au putut participa
la competițiile deja consacrate din calendarul sportiv al ISUMB. Au fost organizate
competiții sportive astfel încât să acopere întreaga plajă a dorințelor cadrelor inspectoratului și
anume, fotbal, baschet, tenis de masă, badminton, șah, fotbal, tenis, atletism, bowling, pescuit, tir
dinamic, darts, înot. În fiecare an nivelul de participare crește și nu numai la sporturi consacrate
cum ar fi fotbalul, ci la tir dinamic și badminton unde în fiecare an, numărul concurenților este din
ce în ce mai mare.
An de an sunt organizate în diferite ocazii ce marchează momente de tradiție ale țării precum
și ale armei, competiții care reunesc la start sportivi de toate vârstele care îmbină cu succes pasiunea
lor pentru muncă și practicarea sportului. În continuare vă prezentăm rezultatele obținute în acest
an la competițiile organizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al
Municipiului București cu sprijinul Asociației Sportive Pompierul București.
➣ Cupa „Unirii”
La competiţie s-au înscris şi au participat un număr de 23 de echipe. 253 de cadre au luptat
fairplay, pentru cucerirea „Cupei Unirii”.
La sfârşitul competiţiei, au urcat pe podium:
- locul I Detaşamentul CBRN  
- locul II Detaşamentul 13 Septembrie
- locul III Detaşamentul Chimiştilor
- Cel mai bun portar – plt.Dan Baltareţu din GSS – DMAPAC
- Golgheter - plt.Marius Cristian Gâscă – GI nr.2 – Det. Obor

Media

Lt. col. Dan DUMITRESCU

Profesioniștii

Competiții organizate de Asociația
Sportivă Pompierul București

Pregătire
La competiţia adresată ofiţerilor bărbaţi a participat un număr de 66 cadre constituite în șase
echipe reprezentative. Meciurile s-au desfăşurat  în ziua de 05.03.2014, la Sala Antilopa, iar cei mai
buni au fost:
- Locul I - Echipa reprezentativă a Grupului de Intervenţie nr. 2
- Locul II - Echipa reprezentativă a Grupului  Special de Salvatori
- Locul III - Echipa reprezentativă a compartimentelor de la sediul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti
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4. Şah
Competiţia de şah s-a organizat şi desfăşurat în data de de 03 martie 2014, în sala de sport a
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti. Au participat
16 cadre iar clasamentul a fost următorul:
- Locul I – plt. Petcu Constantin
- Locul II – plt.maj. Tofan Adrian
- Locul III – plt. Ursu Dragoş

Misiuni

3. Table
Competiţia sportivă s-a organizat şi desfăşurat în data de 03 martie 2014, în sala de sport a
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti. Au participat
50 cadre, care după desfăşurarea meciurilor şi-au adjudecat medaliile astfel:
- Locul I – plt. Smerea Daniel
- Locul II – plt.adj. Mihalache Cătălin
- Locul III – plt. Bobu Adrian

Logistică

Femei
Locul I – plt. Rebigan Aurelia
Locul II – cpt. Şerban Viorica
Locul III – col. Navrea Mirela

DEALU SPIRII 117

Profesioniștii

Bărbați
Locul I – plt. Păun Daniel
Locul II – plt.adj. Mihalache Cătălin
Locul III – plt.adj. Zamfir Gicu

Specialitate

2. Tenis de masă
Competiţia sportivă de tenis de masă s-a organizat şi desfăşurat în data de 04 martie 2014, în
sala de sport a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti.
Au participat 23 de cadre. Rezultatele au fost:

Pregătire
5. Power lifting
Competiţia de power lifting s-a organizat şi desfăşurat în data de 10 martie 2014, în sala de
de sport a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti.
Au participat 14 cadre iar clasamentul a fost următorul:
Bărbați
Locul I – plt. Ciongaru Florin
Locul II – plt. Vasile Cristian
Locul III – plt. Dumitraşcu Răducu

Femei
Locul I – Cpt. Şerban Viorica
Locul II – col. Navrea Mirela
Locul III – Plt.maj. Gheorghilă Magdalena şi
Plt.maj. Tomescu Ramona

6. Darts
Competiţia de darts s-a desfăşurat în data de 13 martie 2014. La competiţie s-au înscris şi au
participat 57 de cadre, rezultatele fiind următoarele:
Bărbați
Locul I – Plt. Ştefan Nicuşor
Locul II – Plt. Vasile Petre Ovidiu
Locul III – Plt. Cîtu Mădălin

Femei
Locul I –  plt.adj. Colda Cornelia
Locul II – Plt.maj. Tomescu Ramona
Locul III – Cpt. Şerban Viorica

7. Badminton
Competiţia de badminton s-a organizat şi desfăşurat în data de 07 martie 2014, în sala de sport
a Şcolii Generale nr 82, din strada Jean Steriadi nr. 17 sector 3, Bucureşti.

Rezultatele au fost următoarele:
Bărbați
Locul I – plt. Soare Alexandru
Locul II – plt. Grigoraş Siviu
Locul III – plt.adj. Mihalache Cătălin
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Femei
Locul I – cpt. Şerban Viorica
Locul II – plt. Gorunescu Irina
Locul III – plt.maj. Apostol Liliana

sport a Şcolii Generale nr. 32 din str. Sportului nr. 21 sect 2 Bucureşti, cu participarea a șase echipe
reprezentative din cadrul Grupurilor de Intervenție 1-4, Grupul Special de Salvatori precum și
o echipă reprezentativă formată din efective ale serviciilor/ compartimentelor şi birourilor de la
sediul inspectoratului în colaborare cu Centrul de Pregătire al Pompierilor „General de brigadă
CORNELIU STOICHECI” .
După disputarea meciurilor programate, medaliile au fost împărţite asfel:
Locul I – echipa reprezentativă a Grupului de Intervenţie nr. 3

➣ Cupa „Sfântul Gheorghe” 2014
1. Minifotbal
La competiţie s-au înscris şi au participat 23 de echipe. 253 de cadre au luptat fairplay, pentru
cucerirea „Cupei Sfântul Gheorghe” la minifotbal. La sfârşitul competiţiei, au urcat pe podium:
- locul I - Detaşamentul 13 Septembrie
- locul II - Detaşamentul Chimiştilor
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Locul III – echipa reprezentativă a Grupului de Intervenţie nr. 2
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Intervenție

Locul II –  echipa reprezentativă a Grupului  Special de Salvatori

Internațional

Competiţia de baschet 3 la 3 s-a organizat şi desfăşurat în data de 14 martie 2014, în sala de

Prevenire

8. Baschet

- Golgheter - plt. Cristian Florin – GI nr. 4 Detaşamentul 13 Septembrie
2. Fotbal tenis
La competiţie s-au înscris şi au participat 28 de cadre constituite în echipe de dublu, iar la
sfârşitul competiţiei s-au remarcat următoarele echipe:

Pregătire

- Cel mai bun portar – Sg.maj. Apostol Ionuţ - GI nr.4 Detaşamentul 13 Septembrie

Specialitate

- locul III - Detaşamentul Fundeni

- Locul II – Plt.adj.  Ciurezu Doru şi Plt.maj Petre Gabriel – GI 1 – Det. Mihai Vodă
- Locul III – Plt. Dinu Alin şi Plt.adj. Sârbu Adrian - GI 1 – Det. Mihai Vodă

Istorie

- Locul I – Plt.maj. Tebeaşă Mihai şi Plt.maj. Tebeaşă Florin – GI nr. 3 – Det. Morarilor

„Gen. de Brigadă Corneliu Stoicheci” în luna mai.
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Competiţia s-a desfăşurat pe terenul sintetic din cadrul Centrului de Pregătrire a Pompierilor
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Pregătirea personalului
și asigurarea logistică
-surse de competitivitateCol.dr. ing. Dan DUMITRESCU

U

nul dintre cele mai prestigioase grupuri de specialişti, în domeniul logisticii din SUA,
The Council of Logistics Management, foloseşte ca termen consacrat „managementul
logistic”, pe care îl defineşte astfel: „procesul de planificare, implementare şi control

al fluxului bidirecţional şi înmagazinarea eficace şi eficientă de bunuri şi servicii şi de informaţii
legate de acestea între un punct de origine şi un punct de consum, cu scopul de a satisface cerinţele
consumatorilor”. Este o definiţie destul de generală, care reuşeşte să pună în evidenţă gestiunea
distribuţiei fizice şi livrările către consumatori, având ca obiectiv central satisfacerea nevoilor şi
obţinerea de profit, respectiv prin asigurarea competitivităţii.
Dacă analizăm această definiţie și o transpunem la nivelul Inspectoratelor pentru Situații de
Urgență putem spune că logistica reprezintă una din bazele îndeplinirii cu succes a misiunilor ce
revin organizației.
Pregătirea personalului, activitate întreprinsă în mod continuu, a parcurs în ultimii ani
modificări și completări având în vedere evoluția în plan socio-economic și dezvoltarea societății,
ceea ce determină obligativitatea evoluției pregătirii în toate domeniile.
Personalul din structurile operative trebuie să aibă o foarte bună pregătire, eficiența serviciilor
profesioniste pentru situații de urgență fiind în legătură directă cu pregătirea personalului.
În urma analizei desfășurată la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,
referitoare la pregătirea personalului operativ, a fost elaborată Anexa la ordinul Inspectorului
General nr. 1423/ IG, ISU 05, anexă ce reglementează modul de organizare și funcționare a
punctelor de antrenament, poligoanelor și a bazelor de pregătire ale serviciilor profesioniste pentru
situații de urgență.
La nivelul subunităților s-au creat diverse accesorii care să sprijine activitatea de pregătire dar
realizarea de bârne de echilibru și a gardurilor de doi metri nu a fost posibilă, materialele depășind
cu mult posibilitățile financiare. Această situație a fost discutată în Adunarea Generală a Asociației
Sportive Pompierul, luându-se hotărârea de a realiza aceste aparate venind în sprijinul pregătirii
fizice și profesionale.
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Aparatele realizate cu ajutorul Asociației Sportive Pompierul București respectă întru totul
de pregătire. Achiziția acestor aparate s-a făcut pentru toate subunitățile Inspectoratului pentru
Situații de Urgență Dealu Spirii al Municipiului București fiind realizate un număr de 17 bârne de

Media

cele precizate în ISU 05 urmând ca în perioada următoare să fie omologate și introduse în procesul

asemenea, în procesul de pregătire.
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echilibru și 17 garduri de doi metri, aceste aparate urmând să intre în gestiunea ISUMB și, de

Pregătire

Ne dorim ca personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al
Municipiului București, prin folosirea acestor aparate în cadrul pregătirii în bazele de antrenament,
va găsi un mediu sigur de creștere a calităților fizice și dobândirea de noi abilități practice care, întrun final, se regăsesc în protejarea cetățenilor Municipiului București.
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L

a începutul decadei a patra a secolului trecut, Compania de Pompieri Bucureşti (CPB)
înaintează o cerere primăriei oraşului pentru găsirea unei soluţii de mutare a postului de
pompieri Foişor, deoarece edificiul devenise impropriu iar limitările fizice ale localului nu
permiteau transformarea sa într-un post modern al pompierilor. Această clădire ridicată în anul
1892 avea ca destinaţie primară bazin de apă şi apoi pe cea de foişor de supraveghere al capitalei.
Astfel, în anul 1932 se vehiculau două variante: prima variantă era să se închirieze un locaş în
zona Oborului unde putea fi instalat postul de pompieri, avându-se în vedere şi dotarea acestuia cu
echipament modern - referindu-ne în primul rând la automobile, iar cea de-a doua variantă era să
se construiască o clădire nouă, lucru cerut şi dorit de CPB chiar în campania aceluiaşi an.
În urma conversaţiei animate în contradictoriu a Delegaţiunii primăriei se accentuează
necesitatea unui post de pompieri în acea parte a oraşului, majoritatea delegaţilor din primărie
susţinând ideea închirierii unei locaţii. Comandantul pompierilor militari col. Gheorghe Pohrib
afirma: “…dacă se poate închiria o casă care să corespundă nevoilor postului şi dacă are ceva vizat în
acest scop. După care chestiunea se va supune din nou Delegaţiunei”.
CPB înaintează un document înregistrat la primărie cu Nr.17610/ 933, prin care solicita să îi
fie dat în folosinţă un teren viran preferabil din proprietatea comunală pe raza Sectorului de Negru
şi unde să poată fi instalat postul pompierilor în cauză. Pentru găsirea acelui teren au fost delegaţi
din partea primăriei, dl. Anghel Dumitrescu iar din partea CPB comandantul acesteia.
Reprezentantul primăriei găseşte terenul necesar, iar prin referatul din 25 septembrie 1933
prezentat primarului capitalei, propune imobilul din strada Turtucaia nr.115, care dispunea de 8
camere şi un teren de aproximativ 5.000 metri pătraţi, cu faţada şi adâncimea suficientă, costul
cerut de către proprietar fiind de 1.200.000. lei.
În cazul în care această varianta nu era acceptată se continua căutarea unui loc, între posesiunea
Primăriei Sectorului II Negru şi cea a Municipiului undeva în faţa Gării de Est.
Totuşi, CPB avea în vedere alt teren, iar prin Adresa Nr.3576/ 21 octombrie 1933 solicita un
teren cu laturile de 60 m pe 70 m, pe b-dul Ferdinand, o parte din lotul de pământ care era în
posesia primăriei de lângă Gara de Est, pe al cărui amplasament se afla depozitul de lemne al
primăriei. O mişcare inteligentă a CPB a fost că în această supoziţie au fost făcute deja planurile de
construcţie, înaintate devizele şi încadrarea fondului la cel al Municipiului Bucureşti.
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Lt. col. Orlando – Cătălin ŞCHIOPU
Plt. Anatol – Constantin DIACENCU
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Cazarma Regele Ferdinand I
80 de ani de istorie vie
1934 - 2014

Istorie
Luând în considerare deplasarea la faţa locului şi convenind cu comandantul CPB, primarul
Al. R. Protopoescu a decis să recomande Comisiei Interimare cedarea unei fracţii din terenul
comunal (depozitul comunal) de pe b-dul Ferdinand cu o suprafaţă de circa 4.000 metri pătraţi şi
deschiderea la bulevard de 38 metri liniari.
Comisia Interimară avizează favorabil, cu unanimitate de voturi cedarea lotului către CPB,
având ca vecinătăţi, privind dinspre bulevard, la dreapta Depozitul Serviciului Căi de Comunicaţii,
iar la stânga Substaţia de Transformare DCB. La bugetul primăriei din anul 1933/ 34 era prevăzută
deja suma de 2.000.000.lei pentru construcţia postului de pompieri.
Colonelul Gheorghe Pohrib, Comandantul Pompierilor Militari, a prezentat situaţia în care
se afla Foişorul de Foc, acesta nemaiputând fi folosit în condiţiile date, apoi cere din suma de
2.000.000 de lei ce era alocată pentru noul post, 500.000 lei pentru începerea lucrărilor şi încă
4.000.000. lei pentru anul 1934/ 35.
Delegaţiunea primăriei acordă aviz favorabil, prin unanimitate de voturi, a celor prezenţi
la şedinţă a deblocării sumei de 500.000. lei pentru demararea proiectului şi ia în calcul pentru
exerciţiul bugetar al anilor 1934/ 35 prevederea alocării a încă 4.000.000 de lei. Lucrările de
construcţie se vor face în regim propriu, pompierii desemnând oameni pentru zidărie, tâmplărie
şi salahori.

Compania de pompieri Obor – anul 1934
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La 1 aprilie 1935 era inaugurată şi intra în serviciu această companie de pompieri, dotată fiind
cu cele mai moderne automobile din epocă în materie de stins incendiile.
Astăzi dacă avem drum prin zona Calea Moşilor, Strada Traian intersecţie cu Bulevardul
Ferdinand I putem contempla Turnul de apă cunoscut astăzi sub denumirea de Foişorul de Foc,
martor mut şi de neclintit, a trecerii timpului asupra oraşului nostru.
Apoi, mai către răsărit, în cartierul Obor, aproape de gară, venerabila clădire a detaşamentului
de pompieri, răzbind printre cutremure (anii 1940, 1977, 1986, 1990), al doilea război mondial,
Revoluţia Română din 1989, stă şi veghează ca o măicuţă asupra fiului său pe care îl putem compara
cu oraşul.
Cine poate să ştie la câte alarme şi grozăvii, prea multe nescrise şi uitate, au fost spectatoare
cele două lăcăşuri ale pompierilor!
De fiecare dată pompierii postului Regele Ferdinand, noapte şi zi, an după an, până la sfârşitul
zilelor, au fost şi vor fi primii inimoşi care au sărit şi vor sări în ajutorul semenilor lor, indiferent de
condiţii, apărându-le viaţa şi avutul chiar cu preţul vieţii lor de salvatori.

Profesioniștii

Detașamentul de pompieri Obor – anul 2014

Istorie

De prin file de... istorie, adunate
Mr. Ştefăniţă Valentin VERŞESCU

C

u voia dumneavoastră, dragi cititori ai revistei noastre, ne continuăm
călătoria printre filele îngălbenite de trecerea timpului şi ne oprim asupra
anului 1959. Structura Grupului PCI Bucureşti cuprindea șase companii (de
la 1 la 6), șase secţii (de la 1 la 6), o companie specială-Obiective, o companie-Instituţii,
o companie sportivă (practică bine cunoscută a conducerii de atunci faţă de sportivii
de performanţă ai clubului Dinamo care îşi efectuau astfel, stagiul militar obligatoriu
ca fiecare cetăţean al RSR), șapte subunităţi din afara Capitalei (Giurgiu-tărie de
companie, restul secţii: Turnu-Măgurele, Olteniţa, Călăraşi, Roşiori, Alexandria,
Urziceni, Slobozia). Organigrama grupului avea să sufere o modificare la data de
01.04.1959 când, prin ordin al MAI – Serviciul Organizare Mobilizare, Compania
Specială Obiective şi cea Instituţii erau contopite într-una singură: Compania a 8-a
Specială PCI Bucureşti. Comandant era numit lt.maj. Saitoc Ioan iar locţiitor politic,
lt.maj. Mihăilescu Teodor.
Data de 28.04.1959 avea să devină una importantă pentru o bună bucată de
vreme atât pentru Compania a 5-a (actuala subunitate denumită Detaşamentul
Mihai Vodă) cât şi pentru Grup în ansamblu. La acea dată, în curtea subunităţii susamintite, avea loc ceremonia dezvelirii plăcii comemorative a eroului sg.maj. post
mortem Amaximoaie D. Ilie. Eroul pompier, pe atunci militar în termen, căzuse
la datorie în data de 01.07.1950 la intervenţia din localitatea Bragadiru (din data
de 29.06.1950), pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de muniţie
de artilerie. Festivitatea de dezvelire a plăcii comemorative, de acordare a gradului
de sg.maj. post mortem precum şi de acordare a numelui eroului subunităţii din
care făcuse parte (Compania a 5-a devenea Compania „Erou sg.maj. post mortem
Amaximoaie D. Ilie”), a fost încununată de ceremonialul militar destinat unor
asemenea evenimente cu mare încărcătură emoţională. Alocuţiunea a fost rostită de
comandantul Direcţiei PCI, generalul maior Pamfil Tatu. Eroul căzut la datorie îşi
doarme somnul veşnic în cimitirul Sticlăria din Scobinţi, jud. Iaşi.
În rândurile ce urmează readuc în actualitate două intervenţii semnificative
pentru pompierii Capitalei în anul 1959:
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23.10.1959, ora 13.00 – la şantierul Circului de Stat (construit după planurile
arhitecţilor Nicolae Porumbescu, Nicolae Pruncu şi Constantin Rulea), mai precis
la cupola sălii de spectacole izbucnea un violent incendiu. Din cauza tirajului
puternic, incendiul capătă o dezvoltare uriaşă într-un timp foarte scurt, la întreaga
cupolă, favorizat şi de cantitatea mare de scândură (cca. 1300 metri cubi) depozitată
pe direcţia vântului. Intervenea, cu toate forţele, Compania a 1-a condusă de mr.
Simionescu Gheorghe. Importanţa obiectivului, precum şi pericolul încă neîndepărtat
al propagării incendiului, determină constituirea şi sosirea în timp operativ a
statului major de stingere. Acesta suplimentează dispozitivul de stingere cu încă 4 (!)
companii cu toate forţele. Tirajul format a dus la prăbuşirea cupolei, fapt ce a condus
la expulzia a numeroase bucăţi de scânduri incendiate la distanţe de 150-200 metri.
Dispozitivul circular adoptat a condus la localizarea şi lichidarea incendiului în cca.
1 oră şi jumătate.

Specialitate

Logistică

25.05.1959, ora 08.30 – la depozitul de jucării al Ministerului Comerţului, situat
în str. Justiţiei nr.61, raionul Nicolae Bălcescu (actualmente sectorul 4, situată între bd.
Regina Maria şi str. Gramont) izbucnea un incendiu de proporţii. Cauza era fumatul
în loc interzis. Subunitatea de raion – fostă a 5-a, acum „Erou sg.maj. post mortem
Amaximoaie D. Ilie” acţionează cu 5 maşini de luptă. La sosirea pompierilor, flăcările
cuprinseseră etajul I şi podul depozitului. S-a solicitat sprijin, fiind trimise 3 maşini de
luptă din cadrul Companiei a 3-a, fapt ce a condus (alături de importanţa obiectivului)
la constituirea unui „stat major de stingere” compus din: col. Nicoară Costică – şef de
stingere (era şi comandantul Grupului la acea vreme), lt.col. Drăgan Petre – şef stat
major, mr. Pop Ioan – ofiţer operativ, lt.maj. Crăciun Gheorghe – şef spate (răspundea
de asigurarea logistico-tehnică a intervenţiei). Acţiunea în forţă, pe sectoare de stingere
şi protecţie a făcut ca incendiul să fie stins în limitele găsite şi împiedicat a se propaga
la locuinţele particulare aflate în imediata vecinătate. Pentru acestea, pompierii aveau
să primească o scrisoare de mulţumire de la Ministerul Comerţului.
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Inspectoratul
pentru Situații de Urgență
„Dealu Spirii”
al Municipiului București
și mass-media
(continuare din numărul anterior)

R

Plt. Ion COȚA

eprezentanţii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului
Bucureşti continuă activitățile de informare a cetățenilor cu privire la intervențiile, misiunile și evenimentele pe care le desfășoară.
În ultimele 132 de săptămâni, ofițerii de presă ai inspectoratului au prezentat în fiecare sâmbătă, în cadrul jurnalului orei nouă la postul Realitatea Tv, o sinteză a situațiilor de urgență gestionate, formulând totodată recomandări specifice fiecărui sezon.
Cea de-a doua colaborare, cel puțin la fel de importantă, este realizată în comun cu postul de
radio Bucureşti FM, care preia și transmite mesajele de avertizare a populației pe care noi le emitem
ori de câte ori situația o impune. Mai mult decât atât, la radio Bucureşti FM, timp de 70 de săptămâni, un reprezentant al instituţiei a dialogat cu moderatorii postului de radio pentru a transmite în cadrul jurnalelor informații utile, de interes public. Datorită promptitudinii în preluarea informațiilor oficiale de către entitățile media, scade semnificativ și riscul ca cetățenii să fie
surprinși, spre exemplu, de manifestările meteorologice extreme tot mai frecvente.
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„[...] vă adresez mulțumirile mele sincere pentru sprijinul acordat în buna desfășurare a
activităților ocazionate de vizita din data de 27.03.2014 a delegației din cadrul Ministerului de
Interne și Sport din landul Berlin, Republica Federală Germania și vă rog să adresați aceleași gânduri bune și colegilor dumneavoastră, care și-au adus contribuția la organizarea acestei manifestări.
Este o onoare și totodată o plăcere să vă transmit aprecierile noastre față de profesionalismul
instituției dumneavoastră demonstrat de atâtea ori în derularea activităților de acest gen.”
Împuternicit Inspector General, col. dr. Nicolae Cornea
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
„Elevii clasei a III-a B de la Școala Gimnazială nr. 27, împreună cu părinții lor, care au participat la activitatea din 07.04.2014, cu ocazia Programului educativ Școala altfel - Să știi mai multe
să fii mai bun!, la Grupul de Intervenție nr. 2 – Detașamentul de Pompieri <Băneasa>, mulțumesc
cadrelor militare din unitate pentru minunata zi pe care au petrecut-o împreună.”
Director adjunct, prof. Iatan Vasilică
Școala Gimnazială Nr. 27
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„În ziua de 29.03.2014, am solicitat serviciul dumneavoastră la telefon 112 [...].
Chiar dacă în caz era implicat doar un pisic, dânșii s-au purtat exemplar, ajungând la noi
în maxim 10 minute, chinuindu-se aproape 4 ore să-l scoată, riscându-și viața [...]. La final am vrut
să-i recompensez, dar au refuzat categoric spunându-mi că ei doar și-au făcut datoria.
Vă fac această adresă pentru că doresc să vă felicit și să vă mulțumesc pentru profesionalismul și umanitatea oamenilor pe care îi aveți în subordine.”
D-na Samungi Buciu Diane Emilia

Pregătire

„Vă mulțumim pentru minunata zi de care au avut parte elevii din ciclul gimnazial al Școlii
Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz, cu ocazia <Zilei Protecției Civile în România> la
Detașamentul de Pompieri 13 Septembrie.
Vă dorim să aveți cât mai multe zile liniștite.”
D-na Roxana Popa

Istorie

„Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, prin intermediul Biroului de Securitate
Diplomatică, are onoarea să vă mulțumească pentru sprijinul continuu pe care ni-l acordați și colaborarea foarte strânsă dintre instituțiile noastre și folosește și acest prilej pentru a vă asigura de
întreaga sa stimă.”
Prim Consilier al Atașatului pe Probleme de Securitate, Dl. Gheorghe Sterpu
Ambasada SUA București
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= Reacţii =
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Activităţi specifice ale
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti
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„Pe timpul deplasării către locul intervenției, autospeciala [...] a acroșat auto personal [...] parcat regulamentar în parcarea de reședință de pe strada Pescărușului.
Cu toată neplăcerea cauzată de nefericitul eveniment vreau să mulțumesc domnului plutonier
Cornea Adrian Georgian, șoferul autospecialei, pentru corectitudinea, promptitudinea și disponibilitatea de care a dat dovadă în rezolvarea incidentului.”
D-na Stanciu Maria Magdalena
„[...] vă mulțumim pentru înaltul profesionalism, pentru promptitudinea cât și pentru
abnegația pe care unitatea de pompieri ce o conduceți prin personalul angajat în nedoritul eveniment din noaptea de 8 spre 9.04.2014 a dat dovadă [...].
Datorită intervenției prompte a personalului din unitatea dumneavoastră [...] s-a evitat atât
extinderea incendiului și în alte zone utile care ne aparțin dar s-a reușit și diminuarea substanțială
a pagubelor ce se puteau produce prin continuarea și creșterea în amploare a incendiului.”
Grup BAMBOO
„Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat în susținerea evenimentelor de anvergură organizate
la nivelul capitalei – Black Sea Defense and Aerospace – 2014 și Noaptea Muzeelor – 2014.
Pe această cale adresez felicitări tuturor cadrelor participante din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență <Dealu Spirii> al Municipiului București, pentru implicarea și modul exemplar în care au înțeles să promoveze și să reprezinte arma POMPIERI în rândul participanților,
adulți și copii.”
Împuternicit Inspector General, col. dr. Nicolae Cornea
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
„În numele Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret
București, avem deosebita plăcere de a vă mulțumi pentru sprijinul oferit în organizarea evenimentelor <PIAȚA STATELOR MEMBRE> din ziua de 11 mai 2014 și <FESTIVALUL TINERETULUI
ȘI SPORTULUI - Ediția 2014> din perioada 22 – 27 Aprilie 2014.
Vă rog să primiți sentimentele noastre de aleasă considerație pentru înțelegerea dumneavoastră privind necesitatea susținerii și afirmării tinerei generații.”
Director, Florin Diaconescu
Primăria Municipiului București/
Centrul de Proiecte și Programe Educaționale
și Sportive pentru Copii și Tineret București
„Îmi face o deosebită plăcere ca, prin intermediul acestei scrisori, să vă mulțumesc pentru
sprijinul pe care l-ați acordat Federației Române de Fotbal în demersul nostru de a organiza finala
Cupei României Timișoreana din data de 23 Mai 2014.
Acest eveniment a fost un succes deplin, care nu ar fi fost posibil fără contribuția dumneavoastră și a instituției pe care o reprezentați.”
Președinte, Răzvan Burleanu
Federația Română de Fotbal
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Dar dacă evitarea lor este imposibilă, limitarea consecinţelor acestora este realizabilă.
Împiedicarea evoluţiei lor este realizabilă prin simpla respectare a normelor de construcţie
iar intervenţiile pe care le voi prezenta succint în continuarea acestui articol vor demonstra
această afirmaţie.
Însă aceste norme nu sunt întotdeauna respectate şi atunci când printr-un concurs de
împrejurări se întâmplă să aibă loc un incendiu la un imobil construit din materiale cu slabă rezistenţă la foc ce are pereţi comuni cu alte locuinţe construite aşijderea şi poduri comune din lemn, singura barieră în calea flăcărilor este reprezentată de PROFESIONIŞTII
ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ care intervin indiferent de condiţii pentru apărarea vieţii şi a
valorilor umane.
În cursul zilei de 25.03.2014, la ora 01.13 prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri
de Urgenţă 112, Dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului Bucureşti a fost anunţat despre producerea unui incendiu la o casă de locuit
pe str. Alunişului, nr. 76, Sector 4, Bucureşti.
În primă fază a fost alertată garda de intervenţie a Detaşamentului de Pompieri
„Pieptănari”. În momentul ajungerii la faţa locului s-a constatat că incendiul se manifesta
cu violenţă la mai multe case de locuit dispuse pe 2 străzi paralele. Totodată, la faţa locului,
a fost găsită şi o victimă ce se autoevacuase dar care suferise arsuri de gradul I şi II pe 30 %
din suprafaţa corpului.
Având în vedere situaţia de la faţa locului, șeful turei de serviciu a solicitat în sprijin
6 echipaje cu apă şi spumă, a ordonat constituirea unei echipe de căutare – salvare şi a ordonat realizarea unui dispozitiv de stingere format din 6 ţevi de refulare tip C de la cele 3
ASAS din cadrul Detaşamentului de Pompieri Pieptănari. Victima a fost preluată de către
echipajul PA Pieptănari/ 1 şi transportată la spital.
Ulterior au mai fost solicitate în sprijin încă 3 ASAS de către ofiţerii ce au preluat comanda intervenţiei. Dispozitivul final adoptat pentru lichidarea incendiului a fost unul circular acţionându-se cu autospecialele amplasate pe cele 2 străzi paralele.
Acţiunea de stingere a incendiului a fost îngreunată de cantitatea foarte mare de materiale combustibile, accesul greoi în zona incendiată, degajările foarte mari de fum precum
şi de suprafaţa mare pe care s-a manifestat incendiul. Cu toate acestea, intervenţia s-a desfăşurat în foarte bune condiţii.

Istorie

P

rin definiţie, hazardul reprezintă un concurs de împrejurări a căror cauză rămâne în general
necunoscută. Deşi poate avea rezultate pozitive, din punct de vedere pompieristic, hazardul nu poate atrage după sine decât o serie de consecinţe dezastruoase. În ciuda eforturilor
preventive de a menţine factorii de risc la un nivel acceptabil, apariţia situaţiilor de urgenţă nu poate fi evitată, acestea devenind o componentă firească a societăţii contemporane.
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Col. Stelian DUDUȘ
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Profesioniștii
în situații de urgență

Profesioniștii
Garda de intervenţie a Detaşamentului de Pompieri Pieptănari avea în compunere pe:
- Plt. Parepa Adrian
- Plt. Tudoroiu Florin
- Plt. Cărămizaru Dan
- Plt. Lazăr Ionuț
- Plt. Dinu Alin
- Plt.adj.sef. Neguț Daniel
- Plt.maj. Mateia Aurel
- Plt. Anghel Dan
- Plt. Botoran Alin
- Plt.maj. Șorici Florin

- Plt.maj. Gogonțea Manuel
- Sg.maj. Enache Mihai
- Plt.adj. Papara Marian
- Plt.adj. Dumitrescu Atanase
- Plt. Vaduva Pompilius
- Plt. adj. Militaru Ilie
- Plt.maj. Oțetaru Sorin
- Plt.adj. Sebe Vasile
- Plt.maj. Ivanov Ion
- Plt. Simion Alin

Lipsa spaţiilor de delimitare dintre acoperişuri precum şi rezistenţa slabă la foc a materialelor de construcţie au favorizat propagarea unui incendiu izbucnit în dimineaţa zilei
de 03.04.2014 în podul unui imobil de locuit din str. Surăneşti la alte două case de locuit ce
aveau pereţi comuni cu acesta.
Fumul degajat a fost observat de unul dintre vecini, acesta anunţând evenimentul la
numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112. Apelul a fost preluat de dispecerii ISUMB care au alertat garda de intervenţie a Detaşamentului de Pompieri 13 Septembrie precum şi
un echipaj de prim ajutor şi unul de descarcerare din cadrul Grupului Special de Salvatori.
Forţele inspectoratului au ajuns la locul intervenţiei în scurt timp de la anunţare, respectiv 8 minute, constatând că incendiul se manifesta violent la nivelul acoperişurilor celor
trei imobile existând totodată şi pericolul propagării la imobilele vecine.
Lacatarii celor 3 imobile s-au autoevacuat cu excepţia unuia care a fost găsit de echipajul A2003 VOLVO din cadrul Detaşamentului 13 Septembrie în interiorul casei în care locuia, aflându-se într-o stare confuză. Acesta a fost evacuat şi transportat la echipajul medical unde i s-a acordat primul ajutor calificat.
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Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție

- Plt. Cristea Florin
- Plt. Comăneanu Liviu
- Plt. Borogean Emanuel
- Plt. Barac Eugen
- Sg.maj. Voinea Ştefan
- Plt. Manea Adrian
- Sg.maj. Netculescu Cătălin
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Istorie
Media
Profesioniștii

În după amiaza zilei de 06.04.2014, în bucătăria imobilului din Str. Inaugurării
nr. 34, sector 4, Bucureşti, a izbucnit un incendiu care, în scurt timp de la iniţiere a cuprins
întreaga locuinţă şi anexele gospodăreşti ale acesteia. La sosirea primelor forţe ale ISUMB,
respectiv garda de intervenţie a Secţiei Fundeni, incendiul se manifesta pe o suprafaţă totală de aproximativ 80 m2 şi exista pericolul propagării la imobilele învecinate motiv pentru care, şeful turei de serviciu a solicitat forţe de intervenţie în sprijin. Pentru localizare şi
lichidare a fost adoptat un dispozitiv de intervenţie circular luându-se totodată şi măsuri
pentru protecţia vecinătăţilor.
Prin acţiunea lor rapidă şi eficientă, personalul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă a reuşit localizarea incendiului în limitele găsite şi lichidarea acestuia în scurt
timp de la ajungerea la faţa locului.

Pregătire

Specialitate

Logistică

- Plt.maj. Râcu Cristian
- Plt. Ricu Bogdan
- Plt. Andrei Robert
- Plt. Ciurea Marius
- Plt. Pelmus Gabriel
- Plt.adj. Barbu Adrian
- Plt. Costea Florin

Misiuni

Concomitent cu acţiunea de căutare salvare s-au întreprins acţiuni de localizare şi lichidare a incendiului, de protecţie a vecinătăţilor precum şi de alimentare a autosepcialelor
de la hidranţii stradali.
În sprijinul forţelor Detaşamentului 13 Septembrie au intervenit şi echipaje din cadrul
Detaşamentelor Mihai Vodă, Bujoreni şi Pieptănari.
Efortul colectiv şi profesionalismul dovedit de echipajele de intervenţie au făcut posibil
ca la finalul acestei intervenţii să nu fie înregistrate decese. De asemenea, prin acţiunea lor
promptă, limitând dezvoltarea arderii, personalul serviciilor profesioniste pentru situaţii de
urgenţă a redus valoarea pagubelor materiale.
Dintre participanţii la această intervenţie amintesc Garda de Intervenţie a Detaşamentului
de Pompieri 13 Septembrie având în compunere pe:

Profesioniștii
Garda de intervenţie a Secţiei Fundeni avea în compunere pe:
- Plt. Vlăescu Valentin
- Plt. Niculiţă Marian
- Plt. Panait George
- Plt. Albeanu Dorian
- Plt. Roman Daniel
- Plt. Gheorghe Ionuţ
- Plt. Stângă Florin
- Plt. Nedelea Cristian

- Plt. Stoef Relu
- Plt. Tache Dănuţ
- Plt.maj. Cicu Daniel
- Plt.maj. Niţu George
- Plt. Cristocea Petru
- Plt.maj. Mirea Constantin
- Plt. Munteanu Gheorghe
- Plt. Robitu Lucian

Un alt grup de case a fost cuprins de incendiu în data de 13.05.2014 pe strada Pupitrului
din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti. Şi în acest caz propagarea incendiului a fost favorizată de pereţii calcan şi de acoperişurile comune ale construcţiilor.
Pentru localizarea şi lichidarea incendiului s-a acţionat asupra focarului atât din strada
Pupitrului cât şi din direcţia opusă, respectiv strada 19 Noiembrie, cu 8 ţevi de refulare tip
C şi o linie de înaltă presiune. Incendiul a fost lichidat în aproximativ 3 ore de la ajungerea
primelor forţe la locul intervenţiei.
Pentru stingerea incendiului precum şi pentru îndeplinirea misiunilor conexe, respectiv acordarea asistenţei medicale de urgenţă, crearea de spaţii de lucru şefilor de ţeavă şi iluminarea zonei de lucru au participat în total 52 de subofiţeri şi opt ofiţeri din cadrul conducerii ISU MB, Grupului Special de Salvatori şi Grupului de Intervenţie nr.3.
În total șase proprietăţi au fost afectate de incendiu.
Calitatea intervenţiei a dovedit profesionalismul şi dăruirea personalului participant.
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Eveniment
Prevenire

- Plt. maj. Ivan Daniel
- Plt. Lazăr Gabriel
- Plt. Pătraşcu Cristian
- Plt. Feraru Fănel

Logistică

Misiuni

Intervenție

- Plt. adj. şef. Gheorghiu Lili
- Plt. adj. Abuzătoaiei Eduard
- Plt. Mocanu Ionuţ
- Plt. Lomotă Cristian
- Plt. Mititelu Ciprian

Internațional

Gărzile de intervenţie au avut în compunere pe:
Garda de Intervenţie a Detaşamentului de Protecţie NBRC:
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Media

- Plt. Doneanu Gabriel
- Plt. Căcărează Mihai
- Plt.maj. Stancu Nelu
- Plt.maj. Grigore Nicuşor
- Plt.maj. Drăgan Gabriel
- Plt. Bândea Florin
- Plt. Ioniţă Octavian

Profesioniștii

- Plt. Ţîncu Marius
- Plt. Roşca Tudor
- Plt. Florea Gabriel
- Plt.maj. Măcău Năstase
- Plt. Dumitru Gheorghe
- Plt.maj. Negoianu Nicuşor
- Plt.maj. Dobrică Robert

Istorie

Pregătire

Specialitate

Garda de Intervenţie a Secţiei de Pompieri Morarilor:

Profesioniștii
Garda de Intervenţie a Detaşamentului de Pompieri Vitan:

- Plt.maj. Seba Cristian
- Plt.maj. Lăcătuşu George
- Plt. Sîrghi Cosmin
- Plt. Borchină Antonel
- Plt.adj. Ghencea Eugen

- Plt. Belivacă Iulian
- Plt. Turcitu Viorel
- Plt.maj. Sîrbu Răzvan
- Plt. Nicula Vasile
- Plt.maj. Nan Nicolae

Echipaj UTIM Chimiştilor:

- Plt.maj. Bratiloveanu Pătru			

- Plt.maj. Dincă Victor

Este nevoie de CURAJ şi DEVOTAMENT pentru a pune binele colectiv mai presus de
binele tău, pentru a apăra interesul cetăţenilor în slujba cărora ne aflăm, în detrimentul intereselor proprii.
Pentru asta vă mulţumesc şi vă asigur de întreaga mea recunoştinţă.
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