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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

Buletin Informativ – 01.02.2011 

• Luni – 31 ianuarie 2011, între orele 16:45-17:30, pompierii de la 

Detaşamentul Târgovişte au fost solicitaţi şi au acţionat pentru îndepărtarea 

ţurţurilor de pe acoperişul blocului H7, situat pe B-dul Mircea cel Bătrân din 

Mun.Târgovişte, pentru a se evita producerea unor accidente; 

• Luni – 31 ianuarie 2011, la ora 18:17, pompierii de la Detaşamentul 

Pucioasa au fost solicitaţi în comuna Vulcana Băi – sat Vulcana de Sus pentru a 

transporta un bătrân de 70 ani, pe o distanţă de 1,5 km, de la locuinţa sa la 

ambulanţa SAJ, care nu a putut ajunge la pacient din cauza terenului impracticabil; 

• Luni – 31 ianuarie 2011, la ora 20:15, pompierii de la Detaşamentul 

Moreni au intervenit în comuna Iedera – sat Iedera de Sus pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit în dormitorul unei locuinţe. Din cercetările efectuate la faţa 

locului, se pare că un coş de fum neprotejat termic faţă de elemente combustibile a 

fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars piese de mobilier şi 

materiale textile din dormitor. Intervenţia promptă a pompierilor, care au lichidat 

incendiul în mai puţin de 30 minute, a salvat din calea flăcărilor restul locuinţei;   

• Azi – 01 februarie 2011, la ora 00:22, pompierii de la Detaşamentul Moreni 

au intervenit pe strada Grădinilor din Mun.Moreni pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit la acoperişul unei case. Un coş de fum neprotejat termic faţă de elemente 

combustibile, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a ars 

acoperişul locuinţei pe o suprafaţă de cca.10mp. Pompierii au intervenit prompt 

salvând din calea flăcărilor locuinţa proprietarului; 

• Echipajul SMURD din cadrul Detaşamentului Târgoviște a intervenit în 

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 8(opt) solicitări.  

 Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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