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Eveniment

18 AUGUST 2014

Acordarea Drapelului Unității și aniversarea
celor 170 de ani de tradiție militară a pompierilor
bucureșteni

Col. Stelian DUDUȘ

18

August 2014 reprezintă una din cele mai semnificative zile pentru istoria și tradiția
pompierilor bucureșteni prin prisma a două repere: aniversarea a 170 de ani de
la atestarea primei formațiuni de pompieri în București, respectiv acordarea
Drapelului Unității.
În cadrul unui ceremonial militar desfășurat la sediul instituției, secretarul de stat în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, domnul Raed
Arafat, a înmânat inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al
Municipiului București Drapelul Unității, în semn de apreciere și recunoaștere a curajului și devotamentului cu care pompierii au apărat orașul împotriva incendiilor din 1844 până în prezent.
Drapelul Unității este un simbol al onoarei, vitejiei și gloriei militare a pompierilor care au reprezentat și reprezintă cu cinste această nobilă armă.

La acest moment aniversar am fost onorați de prezența comenzii Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență, dl. inspector general colonel Cornea Nicolae, prim-adjunctul inspectorului general dl. colonel Mugurel Stanov, subprefectul Municipiului Bucureşti dna. Mariana
Câmpurean, primarul general al Capitalei dl. dr. Sorin Oprescu, primarul sectorului 4 dl. Cristian
Popescu-Piedone, precum şi reprezentanți ai instituțiilor cu care colaborăm zilnic pentru gestionarea situațiilor de urgență: Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, Serviciul de Ambulanță BucureștiIlfov, Unitatea Specială de Aviație București.
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Inspectorul șef a adresat un mesaj emoționant colegilor pompieri cu privire la simbolistica
evenimentului: „18 august 2014 reprezintă o zi de mare însemnătate datorită acordării Drapelului
Unității, un moment unic pentru identitatea unei unități militare. Această dată este cu atât mai
semnificativă întrucât se împlinesc 170 de ani de la atestarea documentară a primei formațiuni
de pompieri militari în București. Astăzi, cinstim atât memoria înaintașilor noștri pompieri, cât
și pe salvatorii care scriu zilnic istoria acestei instituții, … un eveniment care să aducă aminte de tradiția îndelungată a pompierilor bucureșteni și de sacrificiul acestora pentru siguranța
semenilor.”

Misiuni

Intervenție

Prevenire

La 18 august 2013, în curtea interioară a celei mai vechi cazarme de pompieri din București, în
prezența unui auditoriu impresionant, într-un decor de epocă ce îmbină uniformele începuturilor
de secol XX și XXI, aniversam cu emoție, pentru prima dată, ziua instituției. Toate acestea datorită
demersurilor realizate și concretizate în luna aprilie 2013, când prin Ordinul nr. 35/08.04.2014 al
Ministrului Afacerilor Interne, se stabilise ziua oficială a Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti.

Eveniment
Primarul general al Capitalei, domnul dr. Sorin Oprescu, întotdeauna prezent la evenimentele reprezentative ale instituției, a ținut să transmită un mesaj de apreciere și prețuire pentru salvatorii bucureșteni: „…s-au împlinit 170 de ani de când pompierii bucureșteni sunt în slujba cetățenilor
Municipiului București, ei executând misiuni și intervenții pentru protecția și salvarea oamenilor
sau a bunurilor acestora. La timp și pe orice vreme, intervin și salvează vieți omenești. Nimic nu
este mai nobil decât acest lucru. Le mulțumesc pompierilor pentru bravura lor, pentru faptul că
au fost și sunt alături de comunitate. Acesta este și motivul pentru care am încercat, prin mijloacele pe care le-am avut la dispoziție din funcția de primar general al Capitalei, să le fiu alături prin
investiții care să ridice nivelul de răspuns și prin dotări materiale destinate îmbunătățirii acțiunilor
de intervenție, precum și prin elaborarea programelor de dezvoltare realizate împreună, în scopul
creșterii siguranței cetățenilor. Le promit că Primăria Generală va continua acest demers”.
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Manifestările dedicate „Zilei pompierilor bucureșteni” au continuat cu desfășurarea simpozionului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti,
eveniment prilejuit de aniversarea a 170 de ani de tradiţie militară. Activitatea s-a desfăşurat în sala
Nichita Stănescu a Centrului Cultural din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, având drept invitaţi pe secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, şef al Departamentului pentru Situaţii
de Urgenţă, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, subprefectul
Municipiului Bucureşti, primarul general al Capitalei, precum şi alţi invitaţi de seamă.
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Inspectorul şef, col. dr. Stelian Duduş, a realizat o prezentare a istoriei de început de secol al
XIX-lea a pompierilor militari bucureşteni. În decursul timpului, pompierii au participat activ, ca
apărători ai vieţii cetăţenilor, atât în lupta cu incendiile, cu inundaţiile sau alte calamităţi naturale,
cât şi ca apărători ai patriei în toate momentele cruciale. Totodată, a fost prezentată în imagini evoluţia pompierilor din Capitală, fiind imortalizate cele mai importante activităţi, misiuni şi intervenţii din cele 17 decenii de existenţă a instituţiei.
„Cei 170 de ani de tradiție militară conferă instituției noastre marca stabilității și durabilității.
Cadrele inspectoratului dau dovadă de abnegație și curaj, reușind astfel îndeplinirea misiunilor
încredințate. Dragi colegi, cu spiritul de curaj și devotament de care personalul instituției a dat
dovadă de-a lungul anilor, am certitudinea că vom putea menține un nivel ridicat de siguranță a
cetățenilor.” (colonel Stelian Duduș, inspector șef ISU București)

Eveniment
Conducerea Ministerului Afacerilor Interne, autorităţile publice locale de la nivelul
Municipiului Bucureşti și Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă au mulţumit cadrelor
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti pentru profesionalismul, curajul şi devotamentul dovedite în misiunile desfăşurate în slujba comunităţii.
„Faptul că mă aflu astăzi aici, alături de o parte dintre dumneavoastră, oamenii care s-au remarcat în timpul serviciului, care au pus mai presus de orice însăși viața lor, înseamnă o onoare
deosebită... și acestă onoare de a mă invita, încerc să o ridic la calitatea oamenilor care lucrează
aici.” (Sorin Oprescu, primar general)

„Vă felicit pentru întreaga activitate pe care o desfășurați, pentru actele de vitejie și curaj de
care dați dovadă în fiecare misiune și îmi doresc să fiți alături de noi în permanență.” (Mariana
Câmpurean, subprefectul Capitalei)
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„Astăzi este ziua dumneavoastră, vă urez la mulți ani, vă mulțumesc atât personal, cât și în
numele domnului viceprim-ministru pentru securitate națională, ministru al Afacerilor Interne,
domnul Gabriel Oprea, pentru tot ce faceți. Sunteți o instituție de invidiat.” (Raed Arafat, șeful
Departamentului pentru Situații de Urgență)

Profesioniștii

Misiuni

Intervenție

Prevenire

Internațional

„În numele instituției pe care o conduc, felicit personalul Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Dealu Spirii“ al Municipiului București pentru disciplina, devotamentul, curajul și pasiunea pentru această frumoasă meserie, dovedite de recunoștința și respectul autorităților prezente, precum și de cele ale cetățenilor Capitalei.” (colonel Cornea Nicolae, inspector general al IGSU)

Eveniment
Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București,
colonel Duduș Stelian, le-a mulțumit invitaților pentru prezența la eveniment și pentru susținerea
proiectelor derulate de instituție, proiecte ce vizează dezvoltarea răspunsului în situații de urgență.

De asemenea, reprezentanţii autorităţilor publice locale au asigurat continuarea proiectelor de
dezvoltare a sistemului de management al situaţiilor de urgenţă, pentru a veni împreună în sprijinul locuitorilor Municipiului Bucureşti.
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Tot cu prilejul zilei aniversare, a fost organizat Balul pompierilor la Cercul Militar Național, o
locație potrivită pentru un asemenea eveniment, care să amintească de începutul de secol XX.

Eveniment
Activitățile dedicate Zilei pompierilor bucureșteni au fost promovate atât în mass-media, cât
și în spațiul public (mijloacele de transport în comun ale RATB, panouri electronice) pentru ca
un număr cât mai mare de bucureșteni să fie alături de noi în acest moment important pentru
identitatea instituției. Au fost organizate expoziții de tehnică în patru parcuri, dar și acțiuni de porți
deschise la toate subunitățile de intervenție.
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În Ţara Românească, revoluţia s-a declanşat în iunie 1848. După trei luni de conflicte, în 13
septembrie 1848, a avut loc Bătălia din Dealul Spirii, ultima confruntare armată disputată pe teritoriul românesc dintre structuri militare ale Ţării Româneşti şi un corp de armată otoman.
Astfel, Compania de Pompieri Bucureşti sub comanda căpitanului Pavel Zăgănescu, s-a angajat în lupta cu otomanii care, de douăzeci de ori mai numeroşi, au pătruns în oraş prin bariera
Dealul Spirii. În cursul luptei inegale, dar eroice, ostaşii formaţiunii de pompieri bucureşteni au
asaltat artileria duşmană. A căzut în această eroică bătălie mai mult de jumătate din efectivul companiei de pompieri.
Recunoaşterea faptului că 13 septembrie 1848 este unul dintre cele mai semnificative
momente din tradiţiile de luptă ale armei pompierilor a fost unanimă, indiferent de epocile
istorice şi regimurile politice prin care a trecut ţara.

Profesioniștii

Bătălia din Dealul Spirii – 13 septembrie 1848

Pregătire
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a sfârşitul lunii februarie 1848, în urma unor sângeroase mişcări de stradă, regele Franţei,
ajuns pe tron în urma revoluţiei din iulie 1830, este silit să abdice. Conflictele apărute între
protagoniştii evenimentelor şi agitaţia crescândă a maselor de muncitori din Paris cauzează,
la sfârşitul lunii iunie 1848, violente lupte de stradă. Unda de şoc revoluţionară din Franţa se propagă rapid în Imperiul Austriac, statele germane şi în Principatele Române.

Prevenire

Lt. Adrian MARIN

Intervenție

13 Septembrie – Ziua
Pompierilor din România

Eveniment

Bătălia din Dealul Spirii – 13 septembrie 1848

Drept urmare, ziua de 13 Septembrie a fost sărbătorită dintotdeauna ca fiind Ziua Pompierilor
din România, aceasta fiind oficializată prin legea nr.121/1996 privind organizarea şi funcţionarea
Corpului Pompierilor Militari, dar şi prin HGR nr.1490/2004 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Astfel se cuvine ca, în fiecare an, la data de 13 Septembrie să cinstim memoria, curajul şi devotamentul înaintaşilor care şi-au dat viaţa în Bătălia din Dealul Spirii.
În data de 13 Septembrie 2014 au avut loc manifestările organizate cu ocazia Zilei Pompierilor
din România. Evenimentul s-a desfășurat la Monumentul „Eroilor Pompieri” situat în Bucureşti,
Calea 13 Septembrie.
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În cadrul evenimentului, în memoria eroilor pompieri din lupta de la Dealul Spirii, s-au desfăşurat ceremonialuri militare şi religioase, precum şi depuneri de coroane de flori la Monumentul
„Eroilor Pompieri”. Festivitatea a fost încheiată cu defilarea plutoanelor de pompieri şi a tehnicii de
intervenţie.
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La festivitate au participat demnitari de seamă, prim ministrul României, dl. Victor-Viorel
Ponta, viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, dl. Gabriel
Oprea, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.

Eveniment

Monumentul „Eroilor Pompieri” din Bucureşti a fost dezvelit la 13 Septembrie 1901, fiind închinat eroilor pompieri care au ripostat trupelor otomane venite să înăbuşe revoluţia de la 1848.
Pe latura din faţă a monumentului este fixată o placă de bronz cu inscripţia: „Luptătorilor de
la 13 septembrie 1848, poporul român recunoscător, MDCCCC (1900)”. Pe latura opusă este fixată
o altă placă de bronz, pe care scrie: „În aducerea aminte a luptei susţinută în acest loc de pompierii
Bucureştilor, comandaţi de către căpitanul Zăgănescu şi de Batalionul II din Reg. 2 linie, sub comanda col. Radu Golescu contra unei divizii de armată turcească comandată de Kerim Paşa.”
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În data de 12.09.2014, premergător aniversării Zilei Pompierilor din România, ce marchează
împlinirea a 166 de ani de la lupta din Dealul Spirii, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
Spirii” al Municipiului Bucureşti a desfăşurat activităţi de comemorare a eroilor pompieri prin
organizarea de slujbe religioase şi depuneri de coroane de flori: la mormântul Eroilor Pompieri
de la Biserica „Sfântul Gheorghe”, la mormântul cpt. Pavel Zăgănescu din Cimitirul Bellu (fost
comandant al Companiei de Pompieri București, simbol al luptei de rezistenţă a românilor în
toamna anului 1848), la mormântul Generalului de Brigadă Corneliu Stoicheci (născut în data
de 13 septembrie 1942, comandantul Brigăzii de Pompieri București între anii 1990-2001),
la monumentul eroului pompier căzut la datorie sublocotenent Ionuţ Cristian Ungureanu și la
monumentul eroului pompier lt. col. p.m. Adrian Barbu.

Eveniment
Ziua de 13 Septembrie reprezintă un reper în conştiinţa de sine a românilor prin faptele de vitejie săvârşite de pompierii militari bucureşteni, comandaţi de căpitanul Pavel Zăgănescu, care cu
propriul lor sânge au făcut dovada incontestabilă a curajului şi spiritului de sacrificiu pentru apărarea idealurilor revoluţiei. Memorabila confruntare militară din Dealul Spirii a fost prima manifestare a voinţei naţiunii române în devenire faţă de puterea suzerană, după secole de asuprire, marcând astfel debutul participării pompierilor militari la lungul şir de evenimente care fac parte din
istoria modernă a României, la care s-au raportat, întotdeauna, trup şi suflet.
Momentele istorice săvârşite de-a lungul timpului s-au întipărit în istorie drept un act de mare curaj, devotament şi spirit de sacrificiu al pompierilor români, trăsături care reprezintă şi astăzi
valorile definitorii ale acestei meserii.
Totodată, cu prilejul aniversării Zilei Pompierilor din România, în data de 14.09.2014 a fost organizată o serie de manifestări publice, expoziții de tehnică în două parcuri din capitală: Herăstrău
și Alexandru Ioan Cuza.
În această zi, copiii şi părinţii au participat la desfăşurarea unor activităţi practice, însoţite de
prezentarea tehnicii şi echipamentelor de intervenţie specifice.
În cadrul mai multor ateliere de lucru, copiii s-au echipat cu costumele de protecţie ale pompierilor, iar paramedicii i-au învățat să acorde primul ajutor.
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 Totodată, 37 de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri au primit distincţii onorifice pentru
aprecierea faptelor deosebite, săvârşite pe timpul îndeplinirii misiunilor încredinţate.
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În cadrul evenimentului au fost desfăşurate următoarele activităţi:
 Un număr de trei ofiţeri şi 18 maiştri militari şi subofiţeri în activitate, care s-au distins prin
modul de îndeplinire a atribuţiilor, pregătire profesională şi comportare demnă, au fost înaintați în
gradul următor, înaintea expirării stagiului minim în grad.

Logistică

Misiuni

u prilejul aniversării, la data de 13 Septembrie, a Zilei Pompierilor din România şi împlinirii a 166 de ani de la luptele eroice din Dealul Spirii, inspectorul şef al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti a organizat în data de
15.09.2014 o festivitate de premiere şi de înaintare în gradul următor, înaintea expirării stagiului
minim în grad a cadrelor ISU Bucureşti.

Prevenire

Plt. Ion COȚA

Intervenție

Festivitatea de avansare
în grad a cadrelor ISUMB

Eveniment
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Specialitate

Cu această ocazie, la invitaţia inspectorului şef, dl. col. Stelian Duduş, ofiţeri în rezervă care
şi-au desfăşurat activitatea în ISUMB/ IGSU ne-au onorat cu prezenţa la festivitate. În semn de recunoştinţă şi apreciere faţă de faptele deosebite săvârşite în timpul activităţii desfăşurate, le-au fost
acordate Emblemele de Merit „Rezervist de Onoare”.

Internațional

Vizita delegaţiei de pompieri
din Landul Hessa, Germania

P

Lt. Adrian MARIN

arteneriatele internaţionale în care este implicat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului Bucureşti se reflectă în consolidarea şi perfecţionarea managementului în gestionarea situaţiilor
de urgenţă.
În data de 02.07.2014 a avut loc, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
Bucureşti, întâlnirea de lucru a delegaţiei de pompieri din Landul Hessa, din care au făcut parte domnii Harald Uschek,
director în cadrul Ministerului de Interne şi Sport din Landul Hessa şi Silvio Burlon, directorul şcolii de Pompieri din
Landul Hessa, cu reprezentanți din cadrul ISU Bucureşti, colectiv responsabil în gestionarea situaţiilor de urgenţă la
nivelul capitalei, condus de inspectorul şef, col. dr. ing. Stelian Duduş.
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De asemenea, inspectorul şef a prezentat modul de intervenţie în zonele urbane aglomerate, cu autospeciale
adaptate condiţiilor de deplasare, amplasate cât mai aproape de locul evenimentului şi de alimentarea cu apă de la
reţeaua stradală de hidranţi.

Logistică

Misiuni

Intervenție

Prevenire

Internațional

Delegaţia germană a prezentat intervenţia din Slovenia, unde condiţiile meteo nefavorabile au determinat
întreruperea alimentării cu energie electrică. Pompierii din Landul Hessa au asigurat furnizarea de energie electrică
prin intermediul a 27 de transformatoare de mare putere.

Internațional
Din acest punct de vedere, ISU Bucureşti a reuşit omologarea, în anul 2014, unui nou concept de autospecială
numită „Autospecială de stingere cu apă şi spumă pentru intervenţii rapide”, care şi-a dovedit eficienţa şi utilitatea în
cadrul unor teste repetate de stingere a unor incendii de diferite materiale, fiind apreciată drept o soluţie viabilă de către partenerii germani.

Această colaborare stabilă şi de lungă durată, începută în anul 2011, ale cărei roade se regăsesc astăzi, va continua
pentru consolidarea relaţiilor interinstituţionale şi pentru a beneficia de o viziune occidentală cu privire la soluţiile care
ar putea fi implementate în asigurarea unui management de excepţie.
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Vizită de lucru la pompierii germani

Foto 1, 2 - Primirea delegației de către comandantul Școlii de Pompieri
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 Vizita la Școala de Pompieri din Eisenhuttenstadt (Berlin)

Specialitate

Î

n perioada 07-10.07.2014, o delegație a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al
Municipiului București, condusă de către inspectorul șef, domnul colonel dr. ing. Stelian DUDUȘ, a
efectuat o vizită de lucru în Germania. Pe agenda de lucru au fost incluse vizite la Școala de Pompieri
din Eisenhuttenstadt (Berlin), Școala de Pompieri din Hamburg și la pompierii profesioniști ce deservesc
portul Hamburg, al doilea ca mărime din Europa după cel din Rotterdam.
Această vizită de lucru a avut două obiective:
 Vizionarea poligoanelor de antrenament pentru pompierii germani în vederea însuşirii a cât mai
multor cunoştinţe privind atelierele de lucru, astfel încât proiectul nostru „Poligon de pregătire pentru răspunsul în situaţii de urgenţă la nivelul Municipiului Bucureşti” să cuprindă cele mai eficiente şi moderne
echipamente de antrenament;
 Continuarea procesului de dezvoltare a relaţiilor internaţionale cu pompieri din alte ţări, în vederea
însuşirii cunoştinţelor necesare unui management performant al situaţiilor de urgenţă.
În prima zi a fost vizitată Şcoala de pompieri din Eisenhuttenstadt (Berlin), instituţie ce deţine un poligon de antrenament modern ce acoperă toată paleta de situaţii de urgenţă cu care se confruntă pompierii
germani.
Germania este organizată în 16 landuri (regiuni), iar în fiecare regiune este obligatoriu să existe un astfel de poligon de antrenament.
În acest poligon sunt instruiţi, în fiecare an, peste 33.000 de pompieri.
Totodată, au fost vizitate subunitatea de pompieri din Portul Hamburg şi Școala de pompieri din
Hamburg.
La subunitatea de pompieri din port ne-au fost prezentate principiile organizării şi funcţionării pompierilor la nivelul portului, cât şi o parte din tehnica de intervenţie.
Ultima vizită a fost la Şcoala de pompieri din Hamburg. Această şcoală pregăteşte atât pompieri, cât şi
poliţişti, funcţionari care vin din administraţia publică sau angajaţi de la diferite firme private. În anul 2013,
această şcoală a pregătit 4000 de pompieri. Perioada de pregătire este diferită în funcţie de natura funcţiei;
pentru pompierii servanţi profesionişti, perioada este de 18 luni, pentru cei voluntari, de 10 săptămâni, iar
pentru comandanţi, de cinci ani şi jumătate. De asemenea, şcoala deţine un poligon de antrenament cu ateliere specifice.
În continuare sunt prezentate imagini din timpul vizitei de lucru:

Internațional

Mr. Silviu STOIAN

Internațional

Foto 3, 4 – Discuții privind organizarea și functionarea pompierilor din Landul Berlin și comparații cu sistemul organizatoric al
pompierilor bucureșteni

Foto 5, 6 - Vizitarea poligonului de antrenament și discuții ale Inspectorului șef, colonel dr.ing. Stelian DUDUȘ cu comandantul
Școlii pe tipurile de galerii de antrenament existente

Foto 7 – Clădire machetă P+3 pentru antrenament atât la stingerea incendiilor, cât şi pentru executarea acţiunilor de salvare
cu scările de fereastră
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Foto 12, 13– Spaţiul destinat depozitării şi întreţinerii echipamentelor de protecţie individuală
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Foto 10, 11 – Vizită şi discuţii în spaţiul destinat verificării echipamentelor de protecţie individuală
şi încărcării buteliilor de oxigen

Logistică

Misiuni

Intervenție

Foto 8, 9 – Discuţii privind bazinul de apă pentru antrenament în alimentarea autospecialelor
din surse naturale de apă

Internațional

Foto 14 – Camera de testare fizică a pompierilor germani. Testele se dau pe benzi de alergare, iar cei testaţi poartă echipamentul
de intervenţie şi pe cel de protecție individuală
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Foto 15, 16, 17, 18, 19, 20 – Atelier pentru antrenamentul în spaţii ostile vieţii. Acesta este compus din camera de control
(foto 15), de unde se creează automat condiţiile de intervenţie şi se monitorizează antrenamentul (foto 16, 17) şi camera de
antrenament (foto 18) unde este prevăzut atelierul de lucru tip labirint format din cuşti metalice. Camera de antrenament este
prevăzută cu aparat de fum şi sistem de evaucare a fumului (foto 19, 20)

Internațional

Foto 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 – Clădire de antrenament cu diferite destinaţii (foto 21, 22). La parter, spaţiul cu destinaţie garaj
dotat cu caroserie auto (foto 23), la etaj spaţiul cu destinaţie bucătărie (foto 24 ) şi spaţiul cu destinaţie dormitor cu acces la
mansardă (foto 25). Toată clădirea este metalică iar crearea condiţiilor în interior se realizează automat din camera de control
(foto 26, 27)
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Foto 34 – Turn de instrucţie pentru antrenamente specifice
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Foto 32, 33 – Atelier de antrenament la accident pe căi de transport (tren cu cisternă)

Logistică

Misiuni

Intervenție

Foto 28, 29, 30, 31 – Vizitarea atelierului de antrenament la mijloace de transport călători, compus din caroserie de tramvai,
caroserie de vagon de călători şi vagon marfar cu toată infrastructura adiacentă (şină de cale ferată, stâlpi de alimentare cu
energie electrică). La caroseria de tramvai pompierii se antrenează şi pentru salvarea persoanelor prinse sub garnitura de tren

Internațional

Foto 35, 36 – La sfârşitul vizitei, domnul Inspector şef, colonel dr. ing. Stelian DUDUŞ, a mulţumit comandantului şcolii
pentru informaţiile oferite şi i-a înmânat ultimele două numere ale revistei „Dealu Spirii – Curaj şi Devotament”
şi un Ghid al Bucureştiului, adresându-i totodată invitaţia de a vizita ISU Bucureşti.

 Vizita de lucru la serviciul de pompieri din Portul Hamburg

Foto 37, 38, 39, 40 - Prezentarea tehnicii de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi patrulă în zona de intervenţie
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 Vizita de lucru la Şcoala de pompieri din Hamburg

Prevenire

Foto 41, 42 – La finalul vizitei, şeful pompierilor din port a dorit să aibă amintire o poză cu inspectorul şef, iar domnul colonel
dr.ing. Stelian DUDUŞ a mulţumit pentru informaţiile oferite şi i-a dăruit ultimele două apariții ale revistei „Dealu Spirii –
Curaj şi Devotament”, adresându-i totodată invitaţia de a vizita ISU Bucureşti.

Foto 44, 45 – Vizitarea spaţiilor instituţiei
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Foto 43 – La începutul vizitei, reprezentantul şcolii a prezentant organizarea şi funcţionarea instituţiei

Internațional

Foto 46, 47, 48, 49 – Prezentarea atelierelor de lucru (caroserii de vagoane, containere unde se pot crea fenomenele de flash-over
şi back-draft, instalaţii petrochimice) din poligonul de antrenament al şcolii

Foto 50, 51 – La finalul vizitei, domnul colonel dr. ing. Stelian DUDUŞ a mulţumit reprezentantului şcolii pentru informaţiile
oferite, înmânându-i ultimele două apariții ale revistei „Dealu Spirii – Curaj şi Devotament”
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Inspectorul șef al ISU București, col. dr. Stelian Duduș, le-a prezentat celor șase reprezentanți
ai delegației (specialiști ai sistemului de intervenție în situații de urgență) modul de organizare și
funcționare a instituției, tehnica de intervenție specifică, unitatea în coordonare a intervențiilor din
cadrul dispeceratului, precum și organizarea administrativ-teritorială a municipiului București, cu
obiectivele de interes operativ.
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n data de 19.09.2014, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului
București a fost gazda unei delegații din Republica Zanzibar. Vizita de lucru a avut ca subiect
analizarea procedurilor specifice de alertare și de implementare a acțiunilor de intervenție în
cazul producerii accidentelor cu victime multiple.

Internațional

Plt. adj. șef Dorel OPREA

Prevenire

Vizită de lucru a delegației
din Republica Zanzibar

Internațional
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Continuarea pregătirii tinerei
generații școlare a capitalei în
domeniul situațiilor de urgență

(eforturi proprii, sursa: www.incerc2004.ro)
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P

entru creşterea gradului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a cetăţenilor Bucureştiului,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București, împreună cu
Inspectoratul Şcolar al Municipiului București, şi-au propus pregătirea elevilor din sistemul de
învăţământ în ceea ce privește modul de comportare (de reacție) în situația producerii unui seism, într-un
interval de timp de 5 ani.
S-a ales această cale deoarece distanţa cea mai scurtă şi cea mai rapidă către comunitate este cea parcursă împreună cu elevii, aceştia putând disemina cu ușurință – acum şi în viitor – informațiile în mediile
de existență, atât pe orizontală (frați, surori, prieteni, cunoștințe), cât și pe verticală (părinți, bunici, tutori,
alte rude).
Eforturilor depuse de către cele două instituții li s-a alăturat, începând cu semestrul II al anului de
învățământ 2013-2014, Primăria Municipiului Bucureşti, devenind un partener strategic, cu un aport
deosebit de important prin suportul logistic (manuale, îndrumare, alte materiale) și de specialitate pus la
dispoziția elevilor şi profesorilor, astfel încât ritmul de desfăşurare a activităţilor de pregătire a fost substanțial
accelerat, fapt ce va permite, astfel, reducerea perioadei de pregătire planificată inițial, de la 5 la numai 3 ani
(6 etape de pregătire, corespunzătoare semestrelor de învățământ), în care ne-am propus angrenarea întregii
comunităţi de elevi (425 unităţi) de la nivelurile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal.
Pentru îndeplinirea dezideratului comun, acela de sprijin al cetăţeanului, conform celor solicitate,
prin grija Primăriei Capitalei, pentru desfăşurarea proiectului a văzut lumina tiparului o serie de materiale informative care sintetizează principalele reguli de comportament și de acțiune într-o situație de urgență
(prezentate în cele ce urmează), diferențiate în funcţie de capacitatea de înţelegere şi absorbţie a informaţiilor primite pentru elevii din învăţământul primar – clasele I şi II, învăţământul primar – clasele III şi IV,
învăţământul gimnazial – clasele V-VIII, învăţământul liceal şi în mod distinct, sub formă de suport educaţional, pentru cadrele didactice:
1. Manuale „Suport educațional pentru îndrumarea cadrelor didactice în vederea pregătirii elevilor
pentru protecția la cutremur” (500 buc.) – sursa de informare;

Prevenire

Col. Valentin FOALEA

Prevenire
2. Seturi de panouri informative (500 buc.)
(eforturi proprii, sursa: www.incerc2004.ro)
3. Î ndrumare „Fii pregătit pentru cutremur!” (se poate adresa tuturor categoriilor de populație)
= 13.000 buc.;

(pe baza proiectului anterior, SAFE QUAKE)
4. Manuale „Educația și protecția elevilor în caz de cutremur. Partea I – Recomandări pentru elevii din
învățământul primar, clasele I-II” (3.000 buc.);

(pe baza Ordinului comun al MAI, MTCT și MEC din 2006)
5. Manuale „Educația și protecția elevilor în caz de cutremur. Partea a II-a – Cunoștințe și recomandări
pentru elevii din învățământul primar, clasele III-IV” (3.000 buc.);

(pe baza Ordinului comun al MAI, MTCT și MEC din 2006)
6. Manuale „Educația și protecția elevilor în caz de cutremur. Partea a III-a – Cunoștințe și recomandări pentru elevii din învățământul gimnazial, clasele V-VIII” (5.000 buc.);
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Principalele activități de pregătire a elevilor desfășurate în prima etapă a Proiectului (intervalul 10
februarie – 31 mai 2014), au cuprins un număr de 60 de unități de învățământ, totalizând un număr de
46.585 elevi și 2993 adulți (personal didactic și nedidactic).
Instruirile s-au realizat în 1790 de clase, iar procesul educaţional a fost însoţit şi de setul de panouri informative pus la dispoziție de Primăria Municipiului București, care au constituit un bun mijloc de
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Concomitent cu pregătirea elevilor, pe un al doilea palier se asigură şi pregătirea directorilor unităţilor de învăţământ, respectiv a personalului didactic cu responsabilităţi – ca vectori de pregătire, în vederea diseminării ulterioare a informaţiilor respective în grupurile de elevi aflate în responsabilitate, pe baza
Manualului denumit „Suport educațional pentru îndrumarea cadrelor didactice în vederea pregătirii elevilor pentru protecția la cutremur”, precum și a unor afișe informative, în format A0, procesul de pregătire
având astfel continuitate și după parcurgerea celor 6 etape (semestre) de pregătire.
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Alte materiale puse la dispoziţie sunt 15 buc. „Flip-chart”-uri şi 15 buc. dispozitive „portavoce”.
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(pe baza Ordinului comun al MAI, MTCT și MEC din 2006)
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7. Manuale „Educația și protecția elevilor în caz de cutremur. Partea a IV-a – Cunoștințe și recomandări pentru elevii din învățământul liceal” (3.000 buc.);

Prevenire

(recomandări oferite prin Ordinul comun al MAI, MTCT și MEC din 2006)

Prevenire
informare (imagini exemplificative ce întăresc/ confirmă mesajul acţiunii) pentru elevi. Materialele tipărite
au fost de un real folos în procesul instructiv-educativ, cadrele didactice putând folosi informaţiile respective pe parcursul întregului an în cadrul orelor de dirigenţie cu tematică din domeniul situaţiilor de urgenţă.
Cadrele didactice și conducerile unităţilor de învăţământ s-au arătat entuziasmate de activităţile
instructiv–educative desfăşurate la nivelul fiecărei clase, unde au fost prezentate în mod succint elementele
vitale pentru supravieţuirea în situaţii de urgenţă.

Toate aceste instruiri au fost finalizate cu simulări, urmate de evacuări în cazul producerii unui
cutremur, fapt ce a reprezentat un feedback perfect al informaţiilor diseminate în orele precedente. Evacuările
au fost efectuate pe fiecare schimb în parte, astfel că în majoritatea cazurilor au fost executate câte două
evacuări pe unitate de învăţământ (în unele cazuri chiar şi câte 3 evacuări, şcoala respectivă având mai multe
corpuri de clădire), excepţie făcând unităţile unde se învaţă într-un singur schimb.
La finalul activităţilor de instruire au fost organizate şi mici sesiuni de comunicare. În calitate de
observatori, am constatat că exerciţiile au fost tratate cu multă seriozitate, atât datorită atitudinii participanţilor,
cât şi a nenumăratelor opinii şi întrebări ce au rezultat la finalul acţiunilor. Evaluarea exerciţiilor de evacuare
s-a desfăşurat cu ajutorul chestionarelor care au fost completate în raport cu modul de comportament al
elevilor şi cadrelor didactice.
În semestrul I al anului școlar 2014-2015 continuăm, într-un ritm susținut de desfășurare, seria
activităților demarate la începutul anului în curs, de pregătire a elevilor din sistemul de învăţământ din
Bucureşti în ceea ce privește modul de comportare (de reacție) în situația producerii unui seism, cu încă 60
de unități de învățământ, care se vor adăuga celor cuprinse în prima etapă a proiectului.
Se doreşte crearea unui mediu concurenţial, astfel încât, atât la finalul fiecărei etape de pregătire,
cât şi la finalul perioadei de 3 ani, împreună cu partenerii de proiect, se vor efectua activităţi de evaluare a
cunoştinţelor asimilate de către elevi (prin teste specifice de tip „grilă”), diferenţiate, desigur, în funcţie de
nivelul treptei de pregătire a elevilor, în cadrul Concursului tematic „Fii pregătit pentru cutremur!”.
Instituția Prefectului Municipiului București a acordat un sprijin constant demersurilor partenerilor
de Proiect – componente importante ale Sistemului Local de Management al Situațiilor de Urgență existent
la nivelul Capitalei – în ceea ce privește activitățile de pregătire a elevilor pe linia comportării în astfel de
situații.

48 DEALU SPIRII

Eveniment
Internațional
Prevenire
Media

Pregătire

Specialitate

Logistică
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ctivitățile de prevenire desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al
Municipiului București prin structurile din subordine reprezintă o componentă principală a sistemului integrat de măsuri tehnice și organizatorice, precum și de acțiuni specifice planificate și
realizate potrivit legislației, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a
situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, protecției populației, mediului, bunurilor și valorilor de patrimoniu prin mijloace și măsuri specifice.
În acest sens, exercițiile de simulare au un rol important în reducerea riscurilor și consecințelor efectelor situațiilor de urgență, precum și în conștientizarea cetățenilor cu privire la modul de comportare înainte,
pe timpul și după producerea unei situații de urgență.
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A

Lt. col. Marius ISAR

Intervenție

Un sprijin profesionist al comunităților
de cetățeni străini din capitală

Prevenire
Astfel de exerciții de testare a modului de acțiune în situația producerii unei situații de urgență au fost
organizate în cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii și Ambasadei Franței la București.
Exercițiul desfășurat la sediul Ambasadei Franței a fost conceput pentru a testa viabilitatea măsurilor care
trebuie luate în caz de dezastru pentru protecția personalului care își desfășoară activitatea în cadrul ambasadei.
În ceea ce privește Ambasada Statelor Unite, având în vedere amplasamentul locației, a fost desfășurat
un exercițiu în comun cu personalul angajat al obiectivului care viza acordarea primului ajutor medical și
stingerea unui incendiu.

Toate comunităţile locale, indiferent de naţionalitate, vârstă, gen, ocupaţie, nivel educaţional sau orientare religioasă, se bucură de acelaşi nivel calificat de protecţie din partea pompierilor ca şi cel al comunităţii
în care sunt integrate şi alături de care lucrează sau îşi petrec timpul liber.
Apreciem în mod deosebit colaborarea cu cele două ambasade, considerând că acest lucru vine în întâmpinarea eforturilor derulate la nivelul Capitalei pentru gestionarea şi îmbunătăţirea capabilităţilor existente, în scopul asigurării unui răspuns adecvat în faţa consecinţelor dezastrelor.
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În sprijinul intervenţiei, au sosit la faţa locului două autospeciale cu apă şi spumă de la
Detaşamentul de pompieri „Pieptănari” şi două de la Detaşamentul de pompieri „Mihai Vodă”, cele
din urmă asigurând rezerva de forțe şi mijloace.
Prin aplicarea corectă şi eficientă a principiului sectorizării intervenţiei, comandantul acesteia a dispus şi au fost realizate trei sectoare, primul pe exterior, pe faţada clădirii, unde incendiul se
manifesta cu violenţă şi ameninţa să se propage stânga-dreapta, cel de-al doilea, la nivelul parterului pentru localizarea şi limitarea propagării în complexul comercial şi la clădirea alipită,

Media

Pregătire

Specialitate

n noaptea de 16 spre 17 septembrie 2014, peste Detaşamentul de Pompieri Vitan se lasă liniştea. După o zi lungă de pregătire şi misiuni specifice, în jurul orei 03:00, liniştea pompierilor
a fost întreruptă de sunetul grav de alarmă care întotdeauna prevesteşte nevoia de ajutor a semenilor. Cu o maximă promptitudine, toți pompierii gărzii de intervenţie se echipează, pregătesc
tehnica de intervenţie şi aşteaptă ordinul de marş.
În scurt timp din pieptul șefului de tură răsună primele informaţii: „…ne deplasăm pentru un
incediu pe strada Lânăriei, cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, descarcerarea şi echipajul de prim ajutor; în ordinea … şi pe itinerariul …”. Din acel moment colegii noştri au știut că
trebuie să ajungă cât mai repede, orice secundă contând în lupta pentru salvarea şi/ sau protejarea
vieţii, mediului și a bunurilor materiale. Concomitent, pentru acoperirea tuturor operaţiunilor de
intervenţie, dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
Bucureşti a dislocat la locul intervenţiei o autoscară şi un echipaj din cadrul Detaşamentului Special
de Salvatori.
Ajunşi imediat la locul evenimentului, au fost executate primele măsuri pentru limitarea propagării incendiului. Acesta se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum pe o suprafaţă
de cca. 100 mp pe faţada nordică a unei clădiri P+3E+T cu destinaţii multiple. După o recunoaştere temeinică şi o analiză rapidă pentru acoperirea eficientă a tuturor necesităţilor de intervenţie,
s-a solicitat creşterea capacităţii de intervenţie cu alte forţe.

Intervenție

Lt. col. Claudiu-Valeriu CRĂCIUN

Misiuni

		

Logistică

Incendiu la fațada unui imobil

Intervenție
un restaurant placat la exterior cu materiale combustibile, iar cel de-al treilea sector s-a realizat pe
interiorul clădirii pentru localizarea incendiului la nivelul ferestrelor celor trei nivele afectate.

Adoptând o tactică ofensivă bine antrenată şi aplicată de către întreg personalul angrenat în
intervenţie, s-a reuşit într-un timp foarte scurt localizarea incendiului şi, în mai puţin de două ore,
acesta a fost lichidat. În ciuda faptului că la intervenţie au fost prezente forţe din patru subunităţi,
cooperarea la fața locului s-a realizat în mod eficient.
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Construcția Halelor Centrale Obor a început în octombrie 1936 după proiectul arhitecților
Octav Doicescu, Ion Fonescu și Dan Iovănescu, execuția aparținând antreprizei ing. S. Neicu și uzinelor Reșita. Halele Obor au fost inaugurate în 1950. La interior, pe pereți, se păstrează reprezentări grafice de mari dimensiuni legate de funcțiunea clădirii specifice epocii.

Media

Pregătire

alele Centrale Obor sunt parte integrantă a istoriei moderne a Pieței Obor, iar acest fapt
se poate analiza prin raportarea situației existente la datele furnizate de o serie de documente istorice și cartografice.
Conform listei monumentelor istorice ale Municipiului București din 2004, printre acestea se
află și Halele Centrale Obor, datate 1937–1950. Dar până a se ajunge la aceasta, a fost cale lungă…
Prima atestare documentară a Pieței Obor datează din secolul al XVII-lea, când este pomenită în actele Mănăstirii Stelea sub denumirea „Târgul de Afară”, numit și „Oborul” sau „Oborul
de vite”.
În Obor, în anul 1865, are loc pentru prima dată „Expoziția Națională de la Moși, de vite, flori,
de legume, de produse agricole și industriale”. Expoziția se organizează la nord-est de Câmpul
Moșilor, în incinta clădirii în care s-a aflat tipografia lui Ion Heliade Rădulescu. Au fost prezentate
cca. 1200 de exponate, de produse agricole, vite, produse animale, obiecte ale industriei casnice și
ale meseriilor.
Principele Carol vizitează pentru prima dată, la 18 iunie 1867, Târgul Moșilor: „Moșii formează pentru oraș și împrejurimi un eveniment important, chiar dacă din sate îndepărtate, populația
țărănească se îngrămădește aici. Pitorești sunt expozițiile de marfă ale olarilor și lucrătorilor în
lemn, … Mai ales sunt însă călușarii, dansatorii în costum național, care dau Moșilor coloritul lor
de sărbătoare populară…; ca în Prater … toate tarafurile de lăutari din oraș și împrejurimi își cântă
aici ariile …”, consemnează Principele Carol în Vol. III al Memoriilor.

Logistică

Mr. Silviu GHEORGHIU
Lt. Andrei-Dan BUSUIOC
Plt. maj. Gabriel-Antoniu PÂRÂEANU

Specialitate

Intermezzo între trecut
și prezent

Intervenție
Utilajele tehnice interioare și exterioare sunt majoritatea în paragină, reprezentativ fiind răcitorul exterior halei denumit Uzina de Frig, dezafectată de ceva ani și care avea ca principiu de
funcționare turnul de răcire cu cădere de apă, o metodă foarte ingenioasă și economică pentru vremea ei.
Din păcate, Uzina de Frig a fost distrusă aproape în totalitate în acest an de un incendiu devastator. În data de 30.06.2014, dispecerii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului Bucureşti au alertat Garda Obor despre producerea unui incendiu la Uzina de Frig.
Garda de intervenție s-a deplasat la locul indicat cu trei autospeciale cu apă şi spumă, o autoscară
mecanică, un echipaj de descarcerare și un echipaj de prim ajutor.
La sosirea la locul intervenţiei, șeful gărzii de intervenție a efectuat recunoașterea la clădirea incendiată și a constatat că incendiul se manifesta violent cu degajări masive de fum la nivelul
acoperișului uzinei dezafectate, în curtea interioară a uzinei și la un stand din interiorul unui complex comercial.

În urma analizei asupra situaţiei de la locul intervenţiei şi în conformitate cu procedura referitoare la intervenţiile la clădirile declarate monumente istorice, dispozitivul a fost suplimentat progresiv cu tehnică de intervenţie pentru stingerea incendiului și protejarea vecinătăților.
În urma incendiului a fost afectată structura metalică de rezistență a clădirii, acoperișul pe o
suprafață de cca. 300 m², iar în curtea interioară au ars cca. 1,5 tone de material plastic și material
lemnos. Ca o notă de interes, pompierii care au intervenit pentru stingerea acestui incendiu s-au
remarcat în iunie 2012 la intervenţia de localizare şi lichidare a incendiului izbucnit la Moara lui
Assan, un alt monument istoric de renume al Capitalei.
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Concomitent cu realizarea dispozitivelor pentru stingere, pompierii chemați în sprijin au evacuat toți locatarii de la etajele imobilului precum și tinerii aflați în clubul de la parter.
Întrucât acoperişul nu prezenta siguranţă, pompierii au fost obligaţi să intervină numai din
exterior, sprijinind scările culisabile cât mai aproape de pervazul etajului întâi, cu minimum de
vizibilitate din cauza fumului gros degajat. Apa refulată răzbea cu greu prin flăcările ce mistuiau
etajul şi acoperişul, iar la un moment dat structura clădirii a cedat şi acoperişul s-a prăbuşit
aruncând în aer scântei şi jar încins.
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iunie 2014 era o seară senină, ca oricare alta, ce nu anunţa nimic deosebit. Cu puţin timp
înainte ca ceasul să întâmpine miezul nopţii, un sunet puternic şi strident tulbură liniștea
ce domnea în centrul Capitalei. Era sunetul alarmei de incendiu de la Detaşamentul de
Pompieri „Mihai Vodă”. În cea mai mare viteză, garda de intervenţie a detaşamentului porneşte
spre centrul istoric al Bucureştiului.
Cu mare dificultate, înaintând prin străzile înguste ale centrului istoric, primele autospeciale
ajung pe strada Gabroveni, unde un puternic incendiu a cuprins acoperişul unei clădiri. De jur împrejur, pompierii desfăşoară rapid furtunurile, îmbină racordurile şi apa ţâşneşte puternic în inima
focului, încercând să limiteze extinderea acestuia.

Prevenire

Slt. Alexandru VADANA

Intervenție

Un cer roşu în centrul capitalei

Intervenție

Particularitățile urbanistice ale zonei afectate, densitatea ridicată de persoane care trebuiau
evacuate precum și cantitatea însemnată de apă necesară pentru stingere au impus concentrarea
progresivă la locul evenimentului a autospecialelor de la șapte subunități de pompieri: Mihai Vodă,
Pieptănari, 13 Septembrie, Vitan, Grozăveşti, Pache şi Detaşamentul Special de Salvatori.
După aproape patru ore de luptă cu focul, incendiul a fost stins, fără a exista persoane rănite,
cu limitarea propagării la vecinătăți și implicit cu pagube materiale reduse.

Pompierii care au acționat pentru stingerea acestui incendiu merită aprecierea noastră pentru
profesionalismul, curajul și efortul depus.
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Două echipaje de prim ajutor şi descarcerare, detașate din ordinul inspectorului șef la punctul de lucru aflat la km. 20 pe durata sezonului estival, au fost primele resurse alocate pentru a interveni, ajungând
la locul accidentului în câteva minute. Membrii celor două echipaje au realizat evaluarea situaţiei și, concomitent cu triajul victimelor, au solicitat dispeceratului alocarea resurselor necesare. Pasagerii autocarului au
reuşit să se autoevacueze, cu excepţia unei persoane încarcerate, aceasta având un braţ prins sub unul din
stâlpii autovehiculului. Acest lucru a necesitat intervenţia echipajului de descarcerare pentru eliberarea victimei dintre fiarele contorsionate.
Celor două echipaje li s-au alăturat în scurt timp un număr mare de ambulanţe şi autospeciale aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, elicopterul
SMURD şi ambulanţe aparţinând Serviciului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov.
Dintre cele 44 de persoane din autocar, 35 au fost rănite şi au necesitat acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, 26 de persoane necesitând şi transportul la spital. Pasagerii din autoturismul implicat în accident au suferit răni minore şi nu au prezentat probleme din punct de vedere medical.
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sâmbătă, 13.07.2014, un apel sosit la 112 în jurul orei 12:10 anunţa ceea ce urma să devină o luptă contra cronometru a unui număr impresionant de forţe. Pe autostrada A2 (Autostrada Soarelui), în zona
Km 23, sensul de mers Bucureşti – Constanţa, un autoturism cu cinci pasageri la bord a intrat în coliziune cu un autocar în care se aflau 44 de persoane. În urma impactului, autocarul a părăsit partea carosabilă
şi s-a răsturnat pe partea dreaptă, în câmp.

Internațional

Lt. Cristian IVAN

Prevenire

Accident pe autostradă
cu victime multiple

Intervenție

Pentru limitatea consecințelor rezultate ca urmare a acestui eveniment rutier au acționat 56 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București. Datorită
eficienţei şi profesionalismului cu care au intervenit, toate victimele acestui accident rutier au beneficiat de
îngrijiri medicale complete, în raport cu starea în care se aflau.
Este important să remarcăm rolul deosebit de important pe care l-a reprezentat prezenţa celor două
echipaje de prim ajutor şi descarcerare ale pompierilor la Km 20 al autostrăzii A2, fapt ce a dus la scăderea
timpului de răspuns, crescând astfel eficienţa intervenţiei în sine.
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Plecând de la acest aspect, este simplu de concluzionat cât de importantă este prezenţa echipajelor de
intervenţie în situaţii de urgenţă în zone cheie, cunoscute ca având o rată crescută de apariţie a unor astfel
de situaţii speciale.
Intervenţiile majore precum cea prezentată mai sus, pun în valoare, o dată în plus, calităţile deosebite
ale personalului de intervenţie, oameni care zi de zi îşi pun la dispoziţie energia, timpul şi cunoştinţele lor
profesionale.

Intervenție
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Misiunile ISU București
în zonele afectate de inundații
din județele Argeș și Teleorman

C

Slt. Valentin-George UNGUREANU

a urmare a precipitațiilor abundente și a scurgerilor de apă de pe versanți, în data de 29.07.2014,
pârâurile și râurile mici au devenit viituri rapide inundând localități importante din județele Argeș
și Teleorman.
Pentru a susține eforturile colegilor pompieri din cele două județe grav afectate de inundații, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București, dl. colonel
Duduș Stelian, a dispus constituirea a două convoaie, având în componență 75 de pompieri pregătiți pentru
desfășurarea misiunii de extragere a apei din gospodării sau din zonele cu acumulare foarte mare de apă, cu
următoarele resurse tehnice: cinci autocamioane, nouă motopompe transportabile, o motopompă remorcabilă, trei bărci pneumatice.
În data de 30.08.2014, pompierii din cadrul Grupului de Intervenție nr.1, având în componență 21 de
pompieri s-au deplasat la ISU Argeș cu două autocamioane, patru motopompe și o barcă penumatică, având
misiunea de extragere a apei din gospodării și din zonele cu acumulare foarte mare de apă.

Ajunși în județul Argeș, au contactat conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului
Argeș pentru a analiza situația din zona în care urma să intervină.
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S-a decis extragerea apei cu motopompe transportabile, care au funcționat neîntrerupt (chiar și pe
timpul nopții), dintr-o zonă în care se aflau mai multe gospodării.
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În data de 31.08.2014 pompierii s-au deplasat în comuna Hârsești cu un autocamion, o motopompă
remorcabilă și trei motopompe transportabile, restul de resurse tehnice și personal rămânând la sediul
Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Argeș, în vederea desfășurării altor misiuni. În această
localitate au fost stabilite zonele cele mai afectate de inundații, urmând a se extrage apa din gospodării, din
zonele cu acumulare foarte mare de apă și urmând să ajute localnicii la crearea unor diguri din saci de rafie
umpluți cu nisip și săpături pentru evacuarea apei.

Misiuni

De asemenea, pompierii bucureșteni au ajutat reprezentanții organizației Crucea Roșie în distribuirea
de alimente și apă potabilă.
Ca un bilanț al acestei misiuni, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu
Spirii” al Municipiului București au intervenit pentru extragerea apei din 15 gospodării și dintr-o zonă cu
acumulare foarte mare de apă, au realizat diguri din saci de rafie umpluți cu nisip și săpături pentru evacuarea apei. Întreaga activitate a fost apreciată de conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș, care a ținut să transmită mulțumiri pompierilor bucureșteni.
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n perioada 20 – 22.06.2014, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti – Ministerul
Transporturilor, Aeroclubul României, ROMATSA, Clubul Sportiv AIBO și Romaero au organizat ceea de-a a VI-a ediţie a celui mai impresionat spectacol aviatic din România – Bucharest
International Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS 2014) - pe Aeroportul Internaţional
Bucureşti Băneasa „Aurel Vlaicu”.
Demonstraţiile aeriene de maximă dificultate, au fost susţinute de Forţele Aeriene Române,
structurile de aviaţie din cadrul MAI şi SRI, TAROM, Baltic Bees, Iacării Acrobaţi, Jurgis Kayris,
Flying Bulls, Luca Bertossio, Hawks of Romania, Vulturii Tricolori, The Pelicans şi White Wings.
Spectatorii prezenţi la cel mai mare show aerian desfăşurat în România – „Bucharest International
Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS 2014)” – au avut posibilitatea de a vizita General
Aviation Exhibition şi de a vedea expuse la sol zeci de aeronave civile şi militare, de la avioane ultra
uşoare, până la business jet-uri, aeronave MIG 21 Lancer, Spartan C271, IAR 99 Şoim, un elicopter
militar Puma M, dar şi tehnică de luptă, radare, sisteme de lansare a rachetelor sol-aer etc.

Intervenție

Mr. Gabriel IONESCU

Misiuni

Bucharest International Air Show
& General Aviation Exhibition
- BIAS 2014 -

Misiuni
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, instituţia a amenajat un stand expoziţional pe timpul acestui eveniment, în zona static display, în cadrul căruia a fost expusă tehnică
de intervenţie de ultimă generaţie din dotarea ISU București.
Desigur că provocările privind amenajarea standului expoziţional şi selectarea tehnicii de intervenţie ce urma a fi expusă în cadrul acestui stand nu au lipsit nici cu ocazia organizării acestei ediţii, însă prin efortul susţinut de conducerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii”
al Municipiului Bucureşti a fost asigurată pentru prezentare următoarea tehnică de intervenţie: două autospeciale de stingere cu apă şi spumă pentru intervenții rapide „Isuzu D-Max”, o motocicletă SMURD „Honda Deauvile”, o autospecială de muncă operativă „Dacia Duster”, o autospecială de
stingere cu apă şi spumă şi descarcerare „Volvo” şi o autospecială pentru intervenţii şi salvare de la
înălţime „Bronto Skylift”.

Standul expoziţional, amenajat de ISU București, a atras un public numeros, zeci de mii de vizitatori trecându-i pragul.
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Activitatea în cadrul acestui stand s-a derulat prin prezentări generale ale tehnicii de intervenţie,
ale accesoriilor din dotarea autospecialelor și ale procedurilor specifice de intervenţie în cazul unor
situaţii de urgenţă. Cu toate acestea, atracţia primordială pentru copiii, tinerii şi adulţii prezenţi
la standul expoziţional au constituit-o cele două autospeciale de stingere cu apă şi spumă pentru
intervenţii rapide „Isuzu D-Max” şi motocicleta SMURD „Honda Deauvile”, vizitatorii prezenţi la
această expoziţie acumulând un plus de informaţii despre profesia de pompier şi despre dotarea ISU
București.

Misiuni

Capacitatea copiilor de a face faţă provocărilor nu s-a lăsat prea mult aşteptată nici cu ocazia organizării acestui eveniment. Încă de la primele ore ale dimineţii mii de copii au luat cu asalt standul
expoziţional al ISU București, iar entuziasmul, inteligenţa, determinarea şi perseverenţa acestora de a
afla cât mai multe detalii despre lupta cu focul şi despre fapte de vitejie ale pompierilor, de a găsi răspunsul la întrebările referitoare la caracteristicile tehnice ale autospecialelor de intervenţie, modul de
lucru cu accesoriile din dotarea acestora, pericolele la care pompierii sunt expuşi la fiecare misiune au
fost răsplătite de către profesioniştii inspectoratului, cu răspunsuri prompte şi adecvate.
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Această expoziţie a avut un impact deosebit asupra publicului vizitator. Prin metoda de prezentare a tehnicii de intervenţie, precum şi prin modul de comportare, atitudine şi îndeosebi prin gradul de profesionalism de care au dat dovadă, profesioniştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti prezenţi la eveniment au îndeplinit cu succes toate obiectivele propuse şi au creat o imagine pozitivă celor prezenţi la standul expoziţional al ISUMB.

Misiuni

Intervenție

Prevenire

Internațional

Majoritatea celor prezenţi la acest stand expoziţional a ţinut să imortalizeze momentul, aşa că au
fost realizate adevărate şedinţe foto lângă autospecialele expuse.

Misiuni
Având în vedere riscurile şi vulnerabilităţile identificate, gradul de risc, precum şi numărul ridicat de spectatori şi vizitatori prezenţi (aproximativ 80.000 de persoane), Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti a contribuit esenţial la desfăşurarea în condiţii optime şi de siguranţă a evenimentului „Bucharest International Air Show & General Aviation
Exhibition (BIAS 2014)”. S-au instituit măsurile specifice din competenţă pentru prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, ce se puteau produce pe timpul desfăşurării evenimentului şi s-au realizat atât un dispozitiv pentru stingerea incendiilor, cât şi un dispozitiv pentru asigurarea primului ajutor medical şi transportul victimelor la spital, ambele dispozitive fiind asigurate de
patru ofiţeri, 61 de subofiţeri, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o unitate de
terapie intensivă mobilă, o ambulanţă tip „B”, precum şi tehnica de intervenţie expusă în cadrul standului expoziţional. Coordonarea medicală a fost asigurată de doi medici şi doi asistenţi medicali din
cadrul UPU-SMURD Bucureşti.

Şi cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
Bucureşti a reuşit să‑şi îndeplinească obiectivele propuse.
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Având în vedere ţelul comun al celor două instituţii – de a creşte gradul de siguranţă al
cetăţenilor capitalei – implicarea autorităţilor locale prin dotarea cu mijloace, echipamente şi
accesorii specifice reprezintă o recunoaştere a profesionalismului şi a muncii efectuate în folosul
comunităţii.
Mediul acvatic este unul plin de pericole, cu vizibilitate redusă, temperaturi scăzute, etc.,
motive pentru care pregătirea scafandrilor trebuie să fie una foarte riguroasă, iar starea lor de
sănătate fizică şi psihică trebuie să fie una foarte bună. Scafandrul trebuie să ştie să-şi controleze
foarte bine gesturile, respiraţia, orientarea, gândirea, având în vedere faptul că principalul simţ

Pregătire

Specialitate

Logistică

Misiuni

n luna octombrie 2014 au intrat în dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti o serie de echipamente specifice activităţilor de
scufundare, Primăria Municipiului Bucureşti venind astfel, ca de fiecare dată, în întâmpinarea
nevoilor noastre operative.

Prevenire

Cpt. Nicolae BREAHNEA

Intervenție

Sprijin logistic din partea
Primăriei Municipiului
București

Logistică

folosit sub apă este, de cele mai multe ori, cel tactil. Scafandrul trebuie să fie concentrat, fără trac,
fără emoţii, să nu fie claustrofob şi să dea dovadă de stăpânire de sine în condiţii de izolare.
După ce în trecut am fost sprijiniţi tot de Primăria Municipiului Bucureşti prin dotarea cu
o autospecială de transport scafandri la locul intervenţiei, în momentul de față aceste echipamente de scufundare profesionale completează echipamentele de intervenţie ale scafandrilor
bucureşteni pentru a putea executa misiunile şi intervenţiile specifice în condiţii cât mai bune şi
cât mai sigure.
Echipajul de scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului Bucureşti acţionează pentru salvarea persoanelor şi animalelor aflate în pericol de
înec, pentru căutarea şi degajarea persoanelor înecate, salvarea persoanelor şi bunurilor materiale
în caz de calamităţi şi catastrofe naturale (inundaţii), pentru recuperarea de obiecte (corpuri delicte)
din mediul acvatic, la solicitarea organelor competente.
Echipajul de scafandri nu a intervenit doar în zona de competenţă a Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti ci, la ordinul Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă, a intervenit şi pe raza judeţelor Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, Buzău, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova, Călăraşi, Olt, Hunedoara și Tulcea.
În total, de la Primăria Municipiului Bucureşti au fost primite, spre folosinţă, șapte costume
uscate şi trei umede, pentru a fi utilizate pe durata intervențiilor de salvare. Echipamentele de
scufundare sunt unele de o calitate superioară, ele uşurând intervenţiile la care este necesară
scufundarea, mai ales în perioada rece a anului. Acum, cu noile echipamente, timpul de scufundare
se poate înjumătăți, deci capacitatea de intervenţie şi şansele de reuşită sunt mărite.
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Masca de scufundare – ochiul uman, fiind adaptat la vederea prin mediul gazos (aer) cu
densitate mică, nu poate funcţiona normal în mediul lichid, mult mai dens, constituit din apă.
Masca interpune un strat de aer între ochi şi apă, făcând posibilă vederea clară a obiectelor.
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Vesta de salvare – compensare este o componentă a echipamentului de scafandru, iar în
funcţie de tipul constructiv poate asigura scafandrului următoarele facilităţi:
- reglarea flotabilităţii aproape de flotabilitatea nulă în momentul ajungerii la adâncimea de
scufundare dorită;
- asigurarea flotabilităţii negative necesară la coborârea în imersie;
- ridicarea scafandrului la suprafaţa apei în caz de urgenţă;
- asigurarea respirării pe un timp relativ scurt, în situaţie de urgenţă, când s-a defectat
detentorul sau s-a terminat aerul din butelie;
- asigurarea, prin harnaşamentul special, a fixării şi a transportului buteliilor de scafandru.

Intervenție

Costumele de scufundare din neopren au ca scop prioritar protejarea scafandrului împotriva
frigului şi, într-o oarecare măsură, împotriva rănirilor. Costumele uscate de scufundare sunt
recomandate pentru apele reci, ele mărind confortul scafandrilor. Ele nu permit intrarea apei în
interior, etanşându-se la mâneci, gât şi pe toată lungimea fermoarului. Ele pot fi confecţionate
din spumă de neopren, neopren solid sau dintr-o variantă de nailon foarte rezistent, laminat cu
materiale impermeabile. La aceste tipuri de costume se pot folosi şi subveşminte pentru a creşte
izolarea şi confortul termic. Gradul de izolare necesar depinde de temperatura apei. Costumele
uscate sunt mai uşor de îmbrăcat decât cele umede, dar e nevoie de antrenament suplimentar
specializat pentru a învăţa cum să se folosească corect.

Logistică
Caracteristicile esenţiale ale unei măşti de scufundare sunt:
- lentile securizate, rezistente la spargere şi care să nu rănească dacă se sparg;
- o ramă solidă care să fixeze bine lentilele;
- o panglică elastică sau o baretă reglabilă care să acopere o mare porţiune a capului;
- posibilitatea de a prinde nasul, lucru necesar la egalizarea presiunii în urechea medie;
- o margine dublă etanşă care să lipească masca de faţă.
Detentorul este o componentă a aparatului de respirat sub apă cu circuit deschis, concepută,
pe de o parte, pentru a destinde aerul de la presiunea înaltă la care se află stocat în butelie la
presiunea corespunzătoare adâncimii la care se află scafandrul şi, pe de altă parte, pentru a permite
o respiraţie „la cerere” fără efort cu o frecvenţă obişnuită.
Labele pentru înot sunt piese de bază ale echipamentului de scufundare folosite de un scafandru
pentru sporirea vitezei de deplasare sub apă. Există o mare varietate de labe de înot – profesionale sau
de amatori, mai rigide sau mai elastice, demontabile sau nu, pentru ambele picioare (monolabe sau
labele utilizate la înotul în stil delfin), cu suprafaţă mai mare sau mai mică etc.
Centura de lestare cu plumb este o piesă de bază a echipamentului de scufundare folosită
pentru contracararea flotabilităţii costumului din neopren şi chiar a corpului scafandrului. Pe
centura de lestare se pune lest format din mai multe greutăţi din plumb.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti mulţumeşte
Primăriei Municipiului Bucureşti pentru implicarea şi bunăvoinţa de care a dat dovadă în acordarea
sprijinului necesar pentru executarea în condiţii de siguranţă a activităţilor specifice în slujba
comunității din care facem parte.
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Cel mai greu lucru este să-i fac să înțeleagă faptul că un copil nu este altceva decât extensia
personalităţii și comportamentului adulţilor care-l înconjoară. Cum te porți ca părinte va defini
întreaga viaţă a copiilor tăi. Putem, bineînţeles, să blestemăm întunericul din jurul nostru, dar la fel
de bine putem să aprindem o lumânare. Flacăra educaţiei și credinței în bine poate deveni o calăuză
importantă pentru copiii noștri. Este de datoria noastră să încercăm să le oferim șansa să devină
permanent mai buni, mai umani, mai puternici.
Tu, părinte, ești autorul fiecărei zi din viața copiilor tăi!
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Î

n meseria mea vin în contact, zi de zi, cu oameni care îmi solicită ajutor. Mai puțin pentru ei,
cât pentru cei din jurul lor. Cel mai adesea este vorba despre copii care sunt „prea” agitați,
apatici, bolnăvicioși „prea” de tot…

Internațional

Viaţa este ca o piesă de teatru:
nu durata contează ci măiestria interpretării.
Seneca

Prevenire

Cpt. Cristian TARBU

Intervenție

Copilul
– oglinda familiei noastre –

Specialitate
Toate cercetările de specialitate confirmă faptul că, un copil fericit nu este unul care ARE…, ci
unul care este iubit, tratat cu afecțiune și care primește, indirect, rezultatele relației dintre părinții săi.
Fericirea dintr-o relație are cel mai important rol în fericirea generală a familiei. Cele mai „fericite”
familii acordă o importanță deosebită comunicării pozitive, sincerității și apreciază timpul petrecut
împreună.
Această organizație venerabilă pe care noi o denumim generic „familie” trece prin schimbări
importante în ultima perioadă. Modelul tradițional românesc, unde bărbatul lucrează în afara
casei, iar femeia se ocupă de treburile domestice nu se mai constituie în normă socială. De aceea
este important să ne clădim propriul echilibru relațional, să împărțim sarcinile și, mai ales, să nu
ne neglijăm copiii. Când ai discutat ultima dată serios cu copilul tău? Te asigur că are atâtea de
spus…, orice reacţie „prea”, sau exacerbată din partea unui copil nu reprezintă altceva decât un
strigăt de ajutor.
Mulți părinți caută să compenseze timpul puţin petrecut în familie alături de copii prin
recompense materiale sau cedând permanent la solicitările lor. Aceștia însă uită că orice copil
are nevoie de limite clare, de standarde care să le jaloneze existenţa. Echilibrul dintre disciplină
și libertate este foarte fragil şi trebuie gestionat foarte bine. Când pedepseşti un copil trebuie să
pedepseşti fapta, nu copilul. Trebuie să îi spui că purtarea lui a fost nepotrivită, nu că el este rău. O
diferenţă de nuanţă care face atât de mult.
Toţi aceia dintre noi care, după o zi lungă la serviciu şi diverse alte treburi casnice îşi fac timp
să le citească copiilor o poveste, să discute şi mai ales să-şi asculte copiii, sunt cei care au înţeles
că „meseria” de părinte aduce povara unei dependenţe care, ignorată, creează toate aceste „preauri” pe care le-am menționat mai sus. Copiii vin pe lume mai evoluaţi decât noi şi singura noastră
datorie este de a le pune acest potenţial uriaş în valoare.
Şi nu uita:
Sunt ochi micuţi atenţi la tine
Ce te privesc noapte şi zi
Urechi micuţe care sorb
Tot ce zici tu, orice ar fi.
Sunt mâini micuţe care vor
Să facă tot ce faci, că-i bine,
Şi-un copilaş care visează
Să fie într-o zi ca tine (Autor anonim).
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În perioada 30.07 - 01.08.2014, lotul sportiv reprezentativ al Inspectoratului pentru Situații
de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București a participat la faza a III-a (zonală) a Con
cursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă, ediţia 2014, care a fost organizată de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Buzău, în municipiul Râmnicul Sărat, unde
au mai participat următoarele inspectorate judeţene: Dâmbovița, Ilfov, Prahova şi Buzău. În urma
competiției, ISU București a obţinut următoarele rezultate:
 locul 1 - clasamentul general pe echipe, cu timpul de 303,46 secunde;
 locul 1 - proba scara de fereastră, cu timpul de 102,46 secunde;
 locul 1 - proba pista cu obstacole, cu timpul de 104,35 secunde;
 locul 1 - proba ştafeta 4x100m, cu timpul de 64,32 secunde;
 locul 1 - proba realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă, cu timpul de
32,21 secunde;

Specialitate

Logistică

Misiuni

oncursurile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă se organizează în fiecare
an, în perioada iunie – septembrie, având ca obiective fundamentale dezvoltarea şi
perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii acţiunilor
de intervenţie în situaţii de urgenţă.

Prevenire

Mr. Marian BADEA

Intervenție

Lotul sportiv reprezentativ al
Inspectoratului pentru Situații
de Urgență „Dealu Spirii”
al Municipiului București

Pregătire
 locul 1, 2, 3 la proba pista cu obstacole (plt. Istrate Sandu – locul I; plt. Petrescu Mihai – locul II;
plt. maj. Lăzărescu Costel – locul III), locul 1 şi 3 la proba scara de fereastră (plt. Istrate Sandu –
locul I; plt. Enciu Mihail – locul III), locurile 1, 2, 3 la proba cumulată duel (plt. Istrate Sandu
– locul I; plt. Enciu Mihail – locul II; plt.maj. Lăzărescu Costel – locul III).
Ca urmare a rezultatelor obținute, în perioada 26 - 29.08.2014, lotul sportiv reprezentativ, a
participat la faza a IV-a (finală) a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă,
ediţia 2014, care a fost organizată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu. Au
fost prezente cele mai bune 12 loturi reprezentative din ţară, reprezentând inspectoratele pentru
situații de urgență din: Călăraşi, Iaşi, Suceava, Tulcea, Bihor, Botoşani, Mehedinţi, Neamţ, Ialomiţa,
Bacău, Sibiu şi Bucureşti. În urma competiției, s-au obţinut următoarele rezultate:
 locul 10 - clasamentul general pe echipe, cu timpul de 324,89 secunde;
 locul 10 - proba scara de fereastră, cu timpul de 107,05 secunde;
 locul 9 - proba pista cu obstacole, cu timpul de 117,58 secunde;
 locul 6 - proba ştafeta 4X100 m, cu timpul de 67,25 secunde;
 locul 11 - proba realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă,
cu timpul de 33,01 secunde.
Probele de concurs prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență sunt identice cu cele ale concursurilor sportive internaţionale ale pompierilor, organizate de Comitetul Internaţional de Prevenire şi Stingere
a Incendiilor.
Probele de concurs sunt:
 Scara de fereastră:
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 Ştafeta 4×100 metri:
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 Pista cu obstacole pe 100 metri:

Pregătire
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 Realizarea dispozitivului de intervenţie la motopompă:

Pregătire

Competiţia naţională de descarcerare
şi acordare a primului ajutor calificat
(Faza zonală)

Lt. col. Laurenţiu GRIGORAŞ

I

nspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București a organizat în zilele
de 26-27.06.2014 etapa zonală a „Competiției naționale de descarcerare și acordare a primului ajutor
calificat”.
Competiția a fost deschisă de inspectorul șef, colonel dr. ing. Stelian Duduș, care a urat succes tuturor
echipelor participante, dorind totodată ca această activitate să se desfășoare într-un context caracterizat de
competitivitate și fair-play.

Aflat la cea de-a treia ediție, evenimentul a reunit cele mai bune echipaje de pompieri paramedici din
cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență din București, Ialomița, Călărași, Teleorman, Dâmbovița
și Giurgiu.
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La precedentele ediții, ISU București a ajuns în finala națională obținând locuri pe podium: în anul
2013, locul trei la proba de acordare a primului ajutor, iar în anul 2012 locul întâi la proba de acordare a
primului ajutor și locul trei la exercițiul de descarcerare.
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În urma celor două zile de concurs, echipajele de pompieri paramedici din cadrul ISU București au
obținut cel mai mare punctaj la ambele probe, fiind calificate în finala națională ce s-a desfășurat în luna
septembrie la Oradea.

Intervenție

Prevenire

În cadrul competiției, fiecare echipă a avut de rezolvat două scenarii complexe, care să pună în evidență
competențele profesionale dobândite: unul de descarcerare a unei persoane dintr-un vehicul ca urmare a
unui accident rutier, iar cea de-a doua probă a constat în acordarea primului ajutor calificat. Echipele au fost
alcătuite din șapte membri, pompieri paramedici.

Pregătire

Competiţia naţională de descarcerare
şi acordare a primului ajutor calificat
(Finala)

Lt. col. Laurenţiu GRIGORAŞ

Î

n urma rezultatelor obținute la faza zonală a Competiţiei naţionale de
descarcerare şi acordare a primului ajutor calificat 2014, echipa reprezentativă
a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
Bucureşti s-a calificat în finala competiției – faza a III-a, organizată în perioada 03 –
05.09.2014 în oraşul Oradea, judeţul Bihor.

În urma unei competiţii în cadrul căreia s-au evidențiat fair-play-ul,
profesionalismul şi dorinţa de victorie, la care au participat echipele reprezentative
ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
Bucureşti, ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă: Bihor, Braşov, Cluj,
Dolj, Hunedoara, Ilfov, Maramureş, Mureş, Neamţ, Timiş, Vâlcea, ale Facultăţii de
Pompieri şi ale Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”
Boldeşti, echipa inspectoratului nostru a obţinut următoarele rezultate:
- locul I la proba „Acordarea primului ajutor calificat”;
- locul I la proba „Descarcerarea din autovehicule”;
- titlul de „cel mai bun comandant de echipaj”;
- titlul de „cea mai bună echipă de servanţi”.
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Pregătirea echipei s-a executat sub îndrumarea şi coordonarea instructorilor
plt. Căldăraru Cristian Ionuţ, plt. Ceauşu Robert Florin şi plt. Ioţe Ionuţ din cadrul
Centrului de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de
Urgenţă.

Media

Pregătire

Specialitate

Echipa reprezentativă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii”
al Municipiului Bucureşti a fost formată din:
- cpt. Fota Octavian - conducător de echipă;
- plt. adj. şef Marin Liviu - comandant de echipaj descarcerare;
- plt. maj. Stan Paul Daniel - servant descarcerare;
- plt. Jercan Nicolae - servant descarcerare;
- plt. maj. Baută Ştefan – paramedic;
- plt. Moise Romică Cristian – paramedic;
- plt. Nedelea Marian – paramedic.
Este de evidenţiat modul profesionist în care personalul din cadrul echipei
reprezentative a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului Bucureşti a luat măsurile necesare de organizare, pregătire, conducere
şi executare a probelor competiţiei.

Pregătire

În semn de apreciere pentru rezultatele deosebite obţinute la Competiţia Naţională
de Descarcerare şi Acordare a Primului Ajutor Calificat, desfăşurată la Oradea în
perioada 3-5 septembrie 2014, lotul compus din 10 membri a fost recompensat cu
diplome şi premii, cu sprijinul Asociaţiei Sportive „Pompierul”.
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este 200 de pompieri bucureșteni au participat la cea de-a noua ediție a crosului organizat
de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București. A
devenit deja tradiție organizarea acestui cros, premergător manifestărilor publice prilejuite
de aniversarea zilei pompierilor români, din data de 13 septembrie.
Competiția a fost structurată pe categorii de vârstă. Alături de cadrele instituției au participat
și persoane care iubesc mișcarea în aer liber. Competiția s-a desfășurat pe itinerariul Monumentul
Eroilor Pompieri – Calea 13 Septembrie – bulevardul Libertății – bulevardul Națiunilor Unite –
Parcul Izvor.

Prevenire

Plt. maj. Bogdan-Ionuț TOMA

Intervenție

Crosul pompierilor bucureșteni

Pregătire
Inspectorul șef al ISU București, dl. colonel Stelian Duduș, i-a premiat pe cei mai buni dintre
alergători cu diplome, medalii și cupe. Felicitări tuturor celor care au fost prezenți, îi invităm să
participe și la edițiile următoare!
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A

sociația Sportivă Pompierul București a venit în sprijinul membrilor Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București, iubitori de sport și mișcare
în aer liber, aceștia fiind sprijiniți pentru participarea la competițiile deja consacrate din
calendarul sportiv al ISU București. Au fost organizate competiții sportive astfel încât să acopere
întreaga plajă de sporturi practicate de cadrele inspectoratului, și anume: fotbal, baschet, tenis de
masă, badminton, șah, tenis de câmp, atletism, bowling, biliard, pescuit, tir dinamic, darts, înot. În
fiecare an, nivelul de participare crește, și nu numai la sporturi consacrate cum ar fi fotbalul, ci și la
tir dinamic sau badminton.
Sprijinul asociației constă, în primul rând, în menținerea pregătirii fizice generale, această
activitate urmând să asigure o bună capacitate de lucru a organismului în condițiile efortului fizic.
Efectuarea planificată a pregătirii fizice generale pe parcursul tuturor perioadelor de antre
nament va asigura formarea unui larg bagaj de deprinderi motrice care facilitează munca strictă de
specializare.
Dezvoltarea corespunzătoare a organismului din punct de vedere funcțional, respectiv adap
tarea la efort, se realizează prin exerciții de pregătire fizică generală și multilaterală cu accent pe
rezistență. În cadrul pregătirii fizice se va urmări îmbunătățirea calităților motrice în forma lor
generală de manifestare, precum și prelucrarea grupelor și lanțurilor musculare implicate în execuții
tehnice mai dificile ce urmează să fie învățate sau perfecționate. În aceste condiții, raportul dintre
parametrii efortului este caracterizat printr-un volum mare, intensitatea și complexitatea fiind
ceva mai scăzute. O bună pregătire fizică generală asigură suportul optim pentru îmbunătățirea
pregătirii fizice specifice și, în general, pentru o evoluție bună a pregătirii ulterioare.
Pregătirea personalului, activitate cu caracter continuu, a avut parte în ultimii ani de 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 aceasta.
În vederea menţinerii unui tonus ridicat, a identificării şi selecţionării celor mai buni sportivi,
ISU Bucureşti a organizat în data de 06.08.2014 Campionatul de Înot al Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București.
Activitatea s-a desfăşurat la Centrul de Pregătire al Pompierilor „General de Brigadă Corneliu
Stoicheci” cu următoarele probe:
Bărbaţi: 50 m liber, 100 m bras, 4x50 m liber ștafetă mixt.
Femei: 50 m liber, 100 m bras.

Media

Lt. col. Dan DUMITRESCU

Profesioniștii

Activitatea Asociației Sportive
Pompierul București

Pregătire

La competiție au participat 20 de cadre, rezultatele pe probe fiind următoarele:
50 m liber bărbați:
Locul I – Muscalu Alexandru
Locul II – Brîncuş Gabriel
Locul III – Mazilu Lucian

50 m liber femei:
Locul I – Şerban Viorica
Locul II – Navrea Mirela
Locul III – Nuţu Gabriela

100 m bras bărbați:
Locul I – Muscalu Alexandru
Locul II – Brîncuş Gabriel
Locul III – Mazilu Lucian

100 m bras femei:
Locul I – Şerban Viorica
Locul II – Navrea Mirela
Locul III – Nuţu Gabriela

4x50 m liber:
Locul I – Șerban Viorica, Mazilu Lucian, Dragu Andrei, Tache Şerban
Locul II – Boceanu Daniel, Brîncuş Gabriel, Căldăraru Cristian, Bădoi Ciprian
Locul III – Muscalu Alexandru, Vlad Marius, Nuţu Gabriela, Tobă Valentin
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Competiția de tir 2014
Lt. Valentin DIACONESCU

Î

n data de 06 septembrie 2014 s-a desfășurat în incinta poligonului „Anatolie Săceanu” din
localitatea Joiţa, judeţul Giurgiu, cea de a II-a ediţie a competiţiei de tir dinamic a Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București, cu sprijinul Asociaţiei
Sportive Pompierul.
Cu această ocazie s-au întâlnit toţi cei pasionaţi de acest sport, nu numai pentru a ocupa un loc
pe podium, ci și pentru a-și testa abilităţile de precizie, viteză de tragere și stăpânire de sine. Pentru
amatorii de precizie și îndemânare trebuie spus că practicarea acestui sport nu necesită o condiţie
fizică deosebită, iar vârsta și greutatea sunt irelevante.
Competiţia propriu-zisă a cuprins 3 etape: precizie, viteză de tragere și tragere într-o ţintă care
simula alergarea. Astfel, toţi concurenţii au parcurs probele, dând dovadă de mult curaj, entuziasm
și fair-play faţă de ceilalţi adversari, fără să uite însă că cel mai dificil adversar este TIMPUL care, la
final, a făcut diferenţa dintre câștigători și participanţi.
Podiumul acestei competiţii a fost ocupat în ordine de:
Mr. Verșescu Ștefăniță
Mr. Vanca Radu
Plt. Uţă Cornel
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Deși la sfârșitul zilei numai trei medalii au strălucit sub razele soarelui, toţi concurenţii pot fi
considerați câștigători. Cei care nu au câștigat diplome, premii sau medalii au câștigat experienţă,
respectul camarazilor, au legat noi prietenii și și-au împărtășit impresii.
Având în vedere că procentul participanţilor a crescut cu 60% faţă de anul 2013, dorim ca
la următoarea competiţie să crească interesul membrilor Asociaţiei Sportive Pompierul, direct
proporţional cu importanţa și obligaţia noastră ca militari de a cunoaște și utiliza armamentul.
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Ceilalţi aspiranţi la medalii au completat clasamentul după cum urmează:
Slt. Vădana Alexandru
Lt. Diaconescu Valentin
Plt. Vlad Alexandru
Plt. adj. Abuzătoaei Eduard
Plt. Măciucă Alexandru
Mr. Voicu Eduard
Plt. Minea Alin
M.m. Tudor Marius
Plt. adj. Bucătaru Dieter
Plt. Puzdre Gabriel
Plt. Hotăran Florin
Plt. maj. Hăidan Ciprian
Plt. adj. șef Drăgan Costel

Media

Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Dealu Spirii” al Municipiului București
în mass-media
(continuare din numărul anterior)
Plt. maj. Bogdan-Ionuț TOMA

Importanța domeniului relațiilor publice este recunoscută ca fiind impetuos necesară în
dezvoltarea social durabilă a oricărui tip de organizație care are expunere în mass-media. Ca o
particularitate, pentru instituțiile publice, comunicarea cu publicul în interesul căruia lucrează,
atât la nivel european, cât și la nivel național sau local, a evoluat în decursul anilor de la stadiul de
datorie la cel de obligație, chiar de necesitate. Nimeni nu își mai poate imagina astăzi că activitatea
curentă a oricărui sistem public să nu se reflecte într-o informare constantă a publicului, bazată pe
o strategie și pe principii de acțiune unitare.
În acest sens, reprezentanţii 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 anul 2014, ca în fiecare an, au avut loc numeroase intervenții în situații de urgență, prezentări
ale unor autospeciale intrate în dotarea instituției, evenimente comemorative sau festive la care
ne‑am bucurat de prezența și obiectivitatea mass-media.
Începând cu anul 2011, timp de 144 de săptămâni, ofițerii de presă ai inspectoratului au
prezentat în fiecare sâmbătă, în cadrul jurnalului orei nouă, la postul Realitatea TV, o succintă
referire cu privire la situațiile de urgență gestionate, formulând totodată recomandări specifice cu
scopul de a preveni producerea unor eventuale evenimente deosebite.
O colaborare similară, la fel de importantă, este realizată cu postul de radio Bucureşti FM,
care preia și transmite mesaje de avertizare a populației pe care noi le emitem, mesaje de prevenire
a situațiilor de urgență, precum și informații cu privire la intervențiile gestionate de instituție. Mai
mult decât atât, la radio Bucureşti FM, timp de 64 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,
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scade semnificativ și riscul ca cetățenii să fie surprinși de manifestările meteorologice extreme, tot
mai frecvente, sau de alte situații de urgență.
Pentru că nu poate fi indiferent niciunei organizații modul în care este privită de opinia publică,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București este obligat, dacă
dorește să fie perceput în continuare ca o forță de elită, să-și perfecționeze toate domeniile de
acțiune, inclusiv pe cel al comunicării publice.

Media

Activităţi specifice ale Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii”
al Municipiului Bucureşti
– Feadback –
„Biroul de Securitate Diplomatică al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti vă
adresează salutul său cordial şi doreşte să-şi exprime mulţumirile şi aprecierile pentru ajutorul
deosebit, pentru profesionalismul şi dăruirea de care au dat dovadă membrii echipelor din cadrul
instituţiei dumneavoastră, pentru sprijinul acordat în scopul efectuării pregătirilor specifice şi al
asigurării tuturor măsurilor de securitate pe timpul desfăşurării evenimentelor dedicate celebrării
oficiale a Zilei Naţionale a Statelor Unite ale Americii, evenimente găzduite de către Ambasada
SUA în data de 3 iulie 2014, respectiv Camera de Comerţ a SUA în data de 4 iulie 2014.”
Ataşat pe Probleme de Securitate, Domnul Philip W. Nazelrod
Biroul de Securitate Diplomatică, Ambasada SUA, Bucureşti

„Pentru că la succesul deplin al acestui eveniment cultural (Festivalul Internaţional de Folclor,
n.r.) aţi contribuit în calitate de partener, permiteţi-ne să prezentăm toate mulţumirile noastre
pentru sprijinul acordat. Colaborarea cu dumneavoastră ne bucură şi ne onorează.
În speranţa că acest parteneriat va fi de lungă durată, dorim să vă asigurăm pe această cale de
întreaga noastră consideraţie.”
Doamna Claudia Popa
Director CreArt

„În data de 13 iunie a fost solicitată intervenţia unui echipaj de pompieri pentru a stinge
incendiul de pe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 94-100. Le mulţumim din suflet acestor oameni pentru
omenia şi dăruinţa cu care îşi fac meseria, oricât de periculoasă ar fi aceasta şi le vom fi veşnic
recunoscători!
Mulţumim din suflet.”
Cetățean Jenica Marin

„Contribuţia dumneavoastră în realizarea proiectelor noastre din această vară a fost cu
adevărat notabilă. Prin urmare, vă asigurăm încă o dată de aprecierea noastră şi dorim să vă
mulţumim pentru întreg sprijinul acordat. Ne exprimăm, totodată, convingerea că vom menţine o
bună colaborare cu instituţia dumneavoastră şi în cadrul viitoarelor manifestări culturale iniţiate şi
derulate de ARCUB.”

Doamna Mihaela Păun,
Director ARCUB
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„Vă mulţumim pentru amabilitatea şi disponibilitatea profesională de care aţi dat dovadă,
sprijinindu-ne cu personal şi tehnică din cadrul structurii dumneavoastră în data de 06.09.2014,
la poligonul «Malul Vânăt» (judeţul Prahova), unde s-a desfăşurat şedinţa de prezentare a
armamentului din dotarea MAI studenţilor din anul I care execută modulul de pregătire militară
în Tabăra de instrucţie Vălenii de Munte.”
Domnul chestor de poliţie prof. univ. dr. Gheorghe Popa,
Rectorul Academiei de Poliţie

„Cu ocazia zilei subunităților dumneavostră de pompieri, vă rugăm să primiți sincere felicitări,
precum și respectul pentru celelalte subunități ISUMB, pentru acești eroi în timp de pace.”
Cetățean Cristian PETRE

„Am deosebita onoare să vă aduc calde mulțumiri pentru modul deosebit de profesional
și prietenos cu care au fost primiți în unitatea pe care o conduceți, cu prilejul vizitei efectuate,
reprezentanții Guvernului din Zanzibar, în cadrul unui schimb de experiență.”
Domnul Radu MOLNAR
Președintele Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului – PRO LEGIS
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Doamna Diana Dumitrache
Preşedinte Asociaţia Aeronautică Română

Logistică

„ [...] Asociaţia Aeronautică Română doreşte să vă mulţumească pentru încrederea şi sprijinul
acordat în realizarea primelor 7 ediţii ale festivalului AeroNautic Show şi pentru faptul că Ministerul
Afacerilor Interne a fost alături de noi încă din 2010, de la prima ediţie, pentru promovarea
domeniilor aerian şi nautic şi ne-a sprijinit pentru a scoate în evidenţă partea aplicativă a celor
două.”

Specialitate

Domnul dr. Ernest OBERLANDER - TÂRNOVEANU,
Director General, Muzeul Național de Istorie București

Pregătire

„Dorim să ne exprimăm mulțumirea și să vă transmitem felicitările noastre în acest moment
important la aniversarea a 170 de ani de tradiție militară a pompierilor bucureșteni.
Profităm de acest prilej pentru a vă asigura de întreaga noastră apreciere față de eforturile
constante depuse de echipa pe care o reprezentați cu maxim de profesionalism.”

Media

Domnul Cătălin Zoican,
Director General, DGO, Primăria Municipiului Bucureşti

Profesioniștii

„Vă mulţumim pentru sprijinul acordat în zilele de 21-22 şi 25.08.2014 în activităţile specifice
Direcţiei Apărare, Protecţie Civilă din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti.”

Profesioniștii

Profesioniștii în situații
de urgență
Col. Stelian DUDUȘ

Î

n mod paradoxal, vorbind despre structurile operative din rândul profesioniştilor în situaţii de
urgenţă, putem afirma că, deşi îşi adoră slujbele, aceştia preferă să nu aibă activitate, dat fiind
faptul că fiecare acţiune a lor este precedată de un eveniment ale cărui consecinţe nu sunt tocmai plăcute pentru cei implicaţi. În mod cert aceste evenimente nu pot fi evitate însă, profesioniştii
în situaţii de urgenţă deţin înzestrarea necesară limitării efectelor situaţiilor de urgenţă, referindumă aici atât la abnegația faţă de meseria pe care au ales să o practice sau altfel spus la CURAJUL şi
DEVOTAMENTUL ce definesc fiecare angajat al serviciilor de urgenţă profesioniste, la bagajul de
cunoştinţe şi deprinderi cât şi la înzestrarea materială fără de care eforturile personalului ar fi zadarnice. În aceste condiţii, principala consolare şi totodată satisfacţie de la finalul fiecărei misiuni
rămâne faptul că s-a făcut tot ce se putea face pentru ca situaţiile de urgenţă iniţiate să se finalizeze
cu cât mai puţine efecte negative.
Echipajele inspectoratului nu încetează a-şi dovedi utilitatea, fapt demonstrat şi în cele ce urmează unde voi prezenta succint, cu regret faţă de evenimentele produse dar cu mândrie faţă de
profesionalismul echipajelor de intervenţie, câteva situaţii de urgenţă la care acestea au intervenit.
În cursul zilei de 17.06.2014, la ora 23.41 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 un imobil părăsit de pe str. Gabroveni,
nr. 16, sector 3, Bucureşti.
Incendiul a izbucnit la etajul unu şi s-a propagat cu repeziciune în interiorul imobilului, la etajul superior, podul şi acoperişul imobilului.
În prima fază a fost alertat Detaşamentul de Pompieri „Mihai Vodă”, însă din cauza dezvoltării
foarte rapide a incendiului au fost solicitate în sprijin mai multe subunităţi astfel: Detaşamentul de
Pompieri „Pieptănari” cu trei autospeciale, Detaşamentul de Pompieri „Bujoreni” cu o autospecială, Secţia de Pompieri „Grozăveşti” cu trei autospeciale, Detaşamentul de Pompieri „Obor” – Garda
Pache cu două autospeciale, Detaşamentul de Pompieri „Vitan” cu o autospecială, Detaşamentul de
Pompieri „13 Septembrie” cu o autospecială, Grupul Special de Salvatori cu trei autospeciale, precum şi mai multe ambulanţe de prim ajutor din cadrul acestor subunităţi pentru acordarea primului ajutor medical şi transportul victimelor.
Intervenţia s-a desfăşurat cu dificultate din cauza traficului din zonă, a accesului greoi în centrul istoric al Municipiului Bucureşti dar şi ca urmare a faptului că obiectivul nu avea în dotare substanţe de stingere. De asemenea, echipajul PA Pache a asistat medical două victime care prezentau
intoxicaţii cu fum.
Primele echipaje de stingere care au sosit la intervenţie din cadrul Detaşamentul de Pompieri
„Mihai Vodă” aveau în compunere pe:
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În data de 30.06.2014, ora 00.55 la „Complexul Halelor Obor” – Uzina de Frig de pe Aleea
Câmpul Moşilor, nr. 5, Sector 2, Bucureşti, a izbucnit un incendiu la acoperişul uzinei dezafectate care s-a manifestat violent cu degajări foarte mari de fum, îngreunându-se astfel localizarea
incendiului.
La sosirea la locul intervenţiei, la ora 00:58, șeful turei de serviciu din cadrul Detaşamentului
„Obor”, Plt. adj. şef. Răduţă Gheorghe a efectuat recunoaşterea la clădirea incendiată, în urma căreia
s-a constatat că incendiul se manifesta violent cu degajări masive de fum la acoperişul uzinei dezafectate, în curtea interioară a uzinei şi la un stand din interiorul Complexului Comercial Obor.
În urma analizei asupra situaţiei de la locul intervenţiei şi în conformitate cu procedura privitoare la intervenţiile la clădirile declarate monumente istorice, dispeceratul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti a suplimentat tehnica de intervenţie,
mobilizând în sprijin o autoscară de intervenţie la înălţimi, din cadrul Detaşamentului Băneasa,
trei echipaje de intervenţie cu apă şi spumă din cadrul Secţiei Fundeni şi două echipaje de intervenţie cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului Obor – Garda Pache.
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Specialitate

Echipajul A2003
- Plt. maj. Ceauşu Gheorghiţă
- Plt. maj. Dumitru Ciprian
- Plt. adj. Popescu Narcis
- Plt. Dumitrache Ştefan
- Plt. maj. Agapie Claudiu

Pregătire

Echipajul A2003
- Plt. Popa Cătălin
- Plt. Mitrache Mădălin
- Plt. maj. Onu Cristian
- Plt. Grosu Petrică
- Plt. maj. Antonic Adrian

Media

Echipajul A2003
- Plt. Ion George
- Plt. Bălan Traian
- Plt. Gheorghe Cristi
- Plt. Barbu Eduard
- Plt. Caravan Florin

Profesioniștii

SGIS - plt. Andrei Constantin Ionuț

Logistică

Misiuni

Detaşamentul de Pompieri „Mihai Vodă”

Profesioniștii

Detaşamentul Obor

Ulterior dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
Bucureşti a mai trimis în sprijin, în jurul orei 01:15 o autoscară de intervenţie la înălţime din cadrul
Detaşamentului „Chimiştilor”, iar în jurul orei 01:31 un echipaj de intervenţie cu apă şi spumă din
cadrul Secţiei „Morarilor”.
În total au participat nouă autospeciale de stins incendii cu apă şi spumă, două autospeciale de
intervenţii şi salvare de la înălţimi, o autoscară mecanică, o autospecială de iluminat şi descarcerare,
o ambulanţă de prim ajutor şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.		
Primele echipaje de stingere care au sosit la intervenţie din cadrul Detaşamentului Obor –
Garda Pache aveau în compunere pe:
SGIS - Plt. adj. şef Răduţă Gheorghe		
echipajul Autospeciala IVECO
echipajul Autospeciala VOLVO			
- Plt. Mercore Florin
- Plt. Diacencu Anatol				
- Plt. Iancu George
- Plt. maj. Toma Paul				
- Plt. Cătănoiu Florin
- Plt. Duţă Cătălin				
- Plt. Ciobanu Eduard Felix
- Plt. Gâscă Marius				
- Plt. maj. Tache Daniel Cornel
- Plt. Androne Andrei					
Deşi operaţiunea de stingere a fost îngreunată din cauza faptului că incendiul a fost observat
şi anunţat târziu, imposibilitatea localizării rapide a incendiului, flăcări violente şi degajări mari de
fum, putem concluziona că întreg personalul gărzilor de intervenţie a acţionat cu profesionalism,
a dovedit că îşi cunoaşte şi execută foarte bine atribuţiunile de serviciu, reuşind localizarea şi lichidarea incendiului în timp operativ şi în limitele găsite.
În data de 13.07.2014, în jurul orei 12.10 dispeceratul ISU București a fost anunţat despre producerea unui accident rutier în zona km 23 pe autostrada A2, accident în care au fost implicate
două autovehicule, un autocar de transport persoane şi un autoturism.
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Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
Profesioniștii

Media

ATPVM Det. de Protecţie NBRC
- Plt. adj. Stoenaş Adrian
- Plt. Nedelcu Claudiu Nicolae
ATPVM Det. de Protecţie NBRC
- Plt. adj. şef Ivan Mihail
- Plt. Castravete Ionuţ
PA Poligon
- Sg. maj. Bahrim Gicu
- Plt. Şerban Ionuţ
- Plt. Tănase Ionuţ

Specialitate

UTIM Chimiştilor
- Plt. Şerbănescu Viorel
- Plt. Daia Daniel
MMU GSS
- Plt. maj. Petrache Costel
PA Chimiştilor
- Plt. maj. Lazarina Marin
- Plt. Dumitru Costel
- Plt. Gighileanu Constantin

Descarcerare grea
Det. Special de salvatori

Pregătire

PA
Chimiștilor

Logistică

Misiuni

În urma acestui eveniment 35 de persoane (din care un copil) din autocarul de transport persoane au fost rănite, 43 persoane au reuşit să se autoevacueze, iar o persoană a rămas încarcerată,
iar cele cinci persoane (din care un copil) din autoturismul implicat au suferit răni minore şi nu au
necesitat îngrijire medicală.
Evenimentul a fost anunţat de către pasagerii celor două vehicule implicate, fiind alocate iniţial echipajele de prim ajutor şi descarcerare ce asigurau intervenţia pe autostrada A2 în perioada
weekend-urilor şi a sărbătorilor legale din sezonul estival. În sprijin au mai fost trimise la locul intervenţiei un echipaj cu apă şi spumă, un echipaj de terapie mobilă, o autospecială de descarcerare grea, elicopterul SMURD, două autospeciale de transport personal şi victime multiple, o autospecială de intervenţie la dezastre, accidente colective şi calamităţi şi șapte echipaje de prim ajutor.
S-a procedat la solicitarea de resurse medicale pentru persoanele rănite, s-a realizat triajul victimelor şi s-a trecut la acordarea primului ajutor medical, concomitent cu începerea operaţiunilor de
descarcerare, la locul intervenţiei sosind ulterior mai multe echipaje din cadrul SMURD şi SABIF.
Evenimentul s-a soldat cu vătămarea integrităţii corporale a 35 de persoane care se aflau în
autocar şi pagube materiale produse ambelor autovehiculelor implicate.
Grupul Special de Salvatori avea în compunere pe:

Profesioniștii

PA
Apărători 1

ASpiD
Vitan

PA Vitan
- Plt. Teacă Florin
- Plt. Soare Marian
- Plt. Ciolăneşteanu Marian
PA Apărători/2
- Plt. adj.şef. Dan George
- Plt. maj. Berstein Mihai
- Plt. Ciobotaru Ionuţ
PA Apărători/1
- Plt. adj. şef. Dumitru Marian
- Plt. Dinulescu Răzvan
- Plt. Stroe Nicuşor
PA Morari/1
- Plt. maj. Roşu Mihai
- Plt. Guţu Ionel
- Plt. maj. Burcea Nicolae
PA Morari/2
- Plt. maj. Vîlcu Dan
- Plt. Aron Aurelian
- Plt. Chiran Marius

PA
Morari 2

ASAS
Chimiștilor

A. de descarcerare Grea Det. Special de
Salvatori
- Plt. maj. Răducu Ionel
- Plt. maj. Hotăran Adrian
- Plt. Gătej Daniel
- Plt. Videscu Octavian
- Plt. Radu Sorin
- Plt. Radu Cornel
ASpiD Vitan
- Plt. maj. Măntescu Dan
- Plt. Preduţ Mircea
- Plt. maj. Pavlicovschi Marius
ASAS Det. Chimiştilor
- Plt. maj. Ghiţă Cristian
- Plt. Buzatu Ionuţ
- Plt. Cojocaru Adrian
- Plt. maj. Rădoi Alexe
- Plt. Chiriac Victor

Cutezanţa, abnegaţia, disciplina, bărbăţia şi pasiunea pompierilor bucureşteni, dovedite în
nenumărate intervenţii şi misiuni, au atras şi atrag preţuirea, respectul şi recunoştinţa locuitorilor
capitalei, iar mie imi oferă oportunitatea de a-i asigura, încă o dată, de întreaga mea consideraţie.

106 DEALU SPIRII

>

,

