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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

"BASARAB I" DÂMBOVIŢA 
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice 
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Buletin Informativ – 06.04.2011  

  

 În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

• Marţi – 05 aprilie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 7(şapte) arderi 

necontrolate, în care au ars cca.16ha de vegetaţie uscată, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte (Mun.Târgovişte - 100mp); 

  Detaşamentul  Moreni (com.I.L.Caragiale - 5ha şi Mun.Moreni - 6ha); 

 Detaşamentul Titu (or.Titu - 7ha);  

 Detaşamentul Găeşti (com.Dragodana - 500mp şi com.Ludeşti - 3ha); 

 Garda Răcari (com.Conţeşti - 1ha)  

• Marţi – 05 aprilie, la ora 11:56, pompierii de la Garda Răcari au intervenit 

în oraşul Răcari - cartier Săbieşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit în grădina 

unei gospodării. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, se pare că utilizarea 

focului deschis, lăsat nesupraveheat, a fost cauza probabilă a producerii incendiului, 

în care au ars cca.1000kg plante furajere. Intervenţia promptă a pompierilor a salvat 

din calea flăcărilor locuinţa proprietarului situată în imediata vecinătate; 

• Marţi – 05 aprilie, la ora 15:05, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

intervenit cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la clădirea 

poştei din comuna Nucet. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, se pare că 

utilizarea focului deschis, lăsat nesupraveheat, a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului, în care a ars acoperişul clădirii pe o suprafaţă de cca.40mp. După 

aproape o oră pompierii au lichidat incendiul, oprind extinderea flăcărilor la restul 

clădirii; 

• Miercuri – 06 aprilie, la ora 02:33, pompierii de la Garda Voineşti au 

intervenit cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei 

locuinţe din comuna Voineşti - sat Izvoarele. Un coş de fum neprotejat termic faţă 

de elemente combustibile, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. 
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Au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.90mp, pereţi din paiantă, obiecte 

electrocasnice (frigider şi televizor), articole de îmbrăcăminte şi cca.1000kg lemne 

de foc. 

• Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit 

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 6(şase) solicitări.  

 - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a interveni t la 5(cinci) 

solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu la o solicitare.   

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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