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În intervalul 12 - 13 decembrie a.c., pompierii militari din cadrul unităţii şi
subunităţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al
judeţului Prahova au desfăşurat 23 de misiuni, dintre care: 8 misiuni ale echipajelor
SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat şi asistenţei medicale de
urgență, 5 misiuni de asigurare zonă accidente rutiere, 3 incendii, 3 alte situații de
urgență şi 7 misiuni de verificare în teren a unor obiective (stații de alimentare
carburant, gara C.F.R., unități de cazare, spații comerciale de tipul supermarketuri
sau hipermarket-uri, lăcașuri de cult) din raioanele de intervenţie, precum şi de
instruire şi educaţie preventivă a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Cu ocazia recunoașterilor în teren au fost verificate căile de acces la obiective,
sursele de alimentare cu apă, reţelele de hidranţi şi alte aspecte de interes operativ.

Miercuri, în jurul orei 17:36, în urma unui apel primit prin sistemul unic 112,
echipajele de pompieri, au fost mobilizate în comuna Blejoi, sat Ploieștori pentru
localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință particulară.
La sosirea pompierilor militari la locul evenimentului, incendiul se manifesta în
podul casei de locuit.
Forţele de intervenţie au reușit să împiedice propagarea focului la întreaga locuință
acționând cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă pentru stingerea
incendiului, operațiunea de intervenție fiind finalizată la ora 18:20.
1|Pagină
str. Rudului, nr. 96, Ploieşti
Telefon: 0751.163.173 și 0786.715.159., Fax: 0244.59.53.66
E-mail: relatiipublice_isuprahova@yahoo.com

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
“Şerban Cantacuzino” AL JUDEŢULUI PRAHOVA

Ca urmare a producerii evenimentului, provocat din cauza coș de fum amplasat ori
neprotejat termic față de materiale combustibile, au ars scândura și palul din podul
locuinței pe o suprafață de aproximativ 1 mp.
Un accident rutier s-a produs miercuri seara, în comuna Berceni, sat Moara Nouă,
după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un atelaj hipo, iar în urma impactului
un minor în vârstă de 15 ani a fost rănit grav. Victima a fost transportată la
Unitatea de Primiri Urgențe din municipiul Ploiești, pentru acordarea îngrijirilor
medicale de specialitate.
La locul evenimentului pompierii au acționat pentru acordarea primului ajutor
victimei și pentru asigurarea măsurilor specifice.

Miercuri, 12 decembrie a.c., în jurul orei 22.04, un apelant al numărului unic 112
solicita intervenţia echipajelor specializate în municipiul Ploiești, strada Aleea
Crizantemelor, pentru salvarea unei persoane în vârstă de 83 de ani, aflate într-o
posibilă situaţie de urgenţă.
Pompierii militari din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Ploiești au intervenit
pentru a debloca ușa apartamentului, victima fiind predată unui echipaj SAJ
Prahova.
Informații suplimentare: Slt. Raluca VASILOAE – telefon: 0786.715.159
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